
Mince a medaile posledních Rožmberků

Coins and Medals of the Last Rosenbergs
Tomáš  Kleisner  – Zuzana Holečková

M
ince a m

edaile posledních Rožm
berků   �

   Tom
áš  Kleisner – Zuzana H

olečková    �
  Coins and M

edals of the Last Rosenbergs

N Á R O D N Í  M U Z E U M



Mince a medaile posledních Rožmberků
Vilém (1535–1592) a Petr Vok z Rožmberka (1539–1611)

Coins and Medals of the Last Rosenbergs
William (1535–1592) and Peter-Vok of Rosenberg (1539–1611)

Tomáš  Kleisner  – Zuzana Holečková

National Museum – Prague, 2006 Národní muzeum – Praha, 2006



Recenzoval PhDr. Eduard Šimek, CSc

Tato publikace je vydána s podporou 
ministerstva kultury České republiky 
(výzkumný záměr MK0CEZ990202).

Tomáš  Kleisner – Zuzana Holečková

Mince a medaile posledních Rožmberků

Vilém (1535–1592) a Petr Vok z Rožmberka (1539–1611)

© Vydalo Národní museum, Václavské náměstí 68, 

115 79 Praha 1, Česká republika

Vydání první – Praha 2006 

Grafická úprava a sazba: Petr Materna

Tisk: Arpa, Dvůr Králové nad Labem

© Tomáš Kleisner  – medaile, početní peníze, úvodní text

© Zuzana Holečková – mince, typologie

© Andrea Miltnerová – překlad

ISBN 80-7036-206-5

Reviewed by Dr Eduard Šimek

The publication of this catalogue was financed 
by the Czech Ministry of Culture 

(research project MK0CEZ990202)

Tomáš  Kleisner – Zuzana Holečková

Coins and Medals of the Last Rosenbergs

William (1535–1592) and Peter-Vok of Rosenberg (1539–1611)

© Published by the National Museum, Václavské náměstí 68, 

115 79 Prague 1, Czech Republic

First edition – Prague 2006 

Design and computer typesetting by Petr Materna

Printed by Arpa, Dvůr Králové nad Labem

© Tomáš Kleisner – Medals, Money Couters, Introductions

© Zuzana Holečková – Coins, Typology

© Andrea Miltnerová – Translation

ISBN 80-7036-206-5



    3

Poděkování 

Janu Adámkovi (Prácheňské muzeum v Písku), Janu Assmannovi (Muzeum 

hlavního města Prahy), Philipu Attwoodovi (British Museum v Londýně), 

Vladimíru Bartoškovi (Státní oblastní archiv v Třeboni), Václavě Bubnové 

(Oblastní muzeum v Děčíně), Beket Bukovinské (ústav dějin umění akade-

mie věd), Václavu Bůžkovi (Jihočeská universita v Českých Budějovicích), 

Françoisovi de Callataÿ (Penningkabinet, Koninklijke Bibliotheek van 

België v Bruselu), Michelu Dhéninovi (Bibliothèque nationale de France 

v Paříži), Antonu Fialovi (mestské múzeum v Bratislavě), Raineru Grundovi 

(Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech), Jarmile Háskové (Národní 

muzeum v Praze), Helle Horsnæs, (Nationalmuseet v Kodani), Mileně 

Hořické (Uměleckoprůmyslové  muzeum v Praze), Miroslavu Husovi 

(Západočeské muzeum v Plzni), Jiřímu Chvojkovi (Jihočeské muzeum 

v Českých Budějovicích), Peterovi Ilischovi (Westfälisches Landesmuseum 

v Münsteru), Janu Jungmannovi (Muzeum hlavního města Prahy), Patricii 

Karhanové, Danielu Kianičkovi (Múzeum mincí a medailí v Kremni-

ci), Ulrichu Kleinovi (Württembergisches Landesmuseum Stuttgart), 

Zdence Kociánové (Státní oblastní archiv v Třeboni), Elżbietě Korczyńské 

(Muzeum narodowe v Krakově), Jolantě Krzywka (Muzeum Narodowe 

ve Vratislavi), Miloslavu Kubíkovi, Anně Kubíkové (Státní oblastní archiv 

v Třeboni), Macieji Lagiewskimu (Muzeum miejskie ve Vratislavi), Rodolfu 

Martini (Civiche Raccolte Numismatiche v Milanu), Petru Maškovi (Národní 

muzeum v Praze), Petře Matějovičové (Uměleckoprůmyslové muzeum 

v Praze), Hermannu Maué (Germanisches Nationalmuseum v Norimber-

ku), Ivanu Mirnikovi (Arheološki muzej v Záhřebu), Jaroslavu Moravcovi 

(Česká národní banka), Museo Nazionale del Bargello, Kateřině Novákové 

(Severočeské muzeum v Liberci), Branislavu Panisovi (Slovenské národné 

múzeum v Bratislavě), Rogeru Paulovi (Staatliche Kunstsammlungen 

v Drážďanech), Boženě Pražákové (Husitské mu zeum v Táboře), Hortensii 

von Roten (Schweizerisches Landesmuseum v Zurichu), Marii Ryantové 

(Národní muzeum v Praze), Miloši Říhovi (zámek Kynžvart), † Jiřímu 

Sejbalovi, Christel Schollaardtové (Koninklijk Penningkabinet v Leidenu), 

Daně Stehlíkové (Národní muzeum v Praze), Gerdu Stumpfovi (Staatliche 

Münzsammlung v Mnichově), Eduardu Šimkovi (Národní muzeum v Pra-

ze) za poskytnuté podklady a četné odkazy, † Erichu Šefčíkovi (Slezské 

zemské muzeum v Opavě), Janu Šmerdovi (Moravské zemské muzeum 

v Brně), Csaba Tóthovi (Magyar Nemzeti Múzeum v Budapešti), Aleně 

Tomkové (Státní oblastní archiv v Třeboni), Attilovi Ulrichovi (museum 

v Nyíregyháza, Maďarsko), Evě Ulrychové (Okresní muzeum a galerie 

v Jičíně), Christopheru Vinzovi, Lence Veselé (knihovna akademie věd 

v Praze), Petru Vorlovi (Východočeské mu zeum v Pardubicích), Reinholdu 

Walburgovi (Deutsche Bundesbank ve Frankfurtu), Heinzi Winterovi 

(Kunsthistorisches Museum ve Vídni).

Thanks

Jan Adámek (Prácheňské muzeum, Písek), Jan Assmann (Muzeum 

hlavního města Prahy), Philip Attwood (British Museum, London), 

Vladimír Bartošek (Státní oblastní archiv, Třeboň), Václava Bubnová 

(Oblastní muzeum, Děčín), Beket Bukovinská (ústav dějin umění 

akademie věd, Praha), Václav Bůžek (Jihočeská universita, České 

Budějovice), François de Callataÿ (Penningkabinet, Koninklijke 

Bibliotheek van België, Brussel), Michel Dhénin (Bibliothèque nation-

ale de France, Paris), Anton Fiala (Mestské múzeum, Bratislava), 

Rainer Grund (Staatliche Kunstsammlungen, Dresden), Jarmila 

Hásková (Národní muzeum, Praha), Helle Horsnæs, (Nationalmuseet, 

København), Milena Hořická (Uměleckoprůmyslové muzeum, 

Praha), Miroslav Hus (Západočeské muzeum, Plzeň), Jiří Chvojka 

(Jihočeské muzeum, České Budějovice), Peter Ilisch (Westfälisches 

Landesmuseum, Münster), Jan Jungmann (Muzeum hlavního města 

Prahy), Patricia Karhanová, Daniel Kianička (Múzeum mincí a medai-

lí, Kremnica), Ulrich Klein (Württembergisches Landesmuseum, 

Stuttgart), Zdenka Kociánová (Státní oblastní archiv, Třeboň), Elżbieta 

Korczyńska (Muzeum narodowe, Krakow), Jolanta Krzywka (Muzeum 

narodowe, Wroclaw), Miloslav Kubík, Anna Kubíková (Státní oblast-

ní archiv, Třeboň), Maciej Lagiewski (Muzeum miejskie, Wroclaw), 

Rodolfo Martini (Civiche Raccolte Numismatiche, Milano), Petr Mašek 

(Národní muzeum, Praha), Petra Matějovičová (Uměleckoprůmyslové 

muzeum, Praha), Hermann Maué (Germanisches Nationalmuseum, 

Nürnberg), Ivan Mirnik (Arheološki muzej, Zagreb), Jaroslav Moravec 

(Česká národní banka, Praha), Museo Nazionale del Bargello, 

Kateřina Nováková (Severočeské muzeum, Liberec), Branislav Panis 

(Slovenské národné múzeum, Bratislava), Roger Paul (Staatliche 

Kunstsammlungen, Dresden), Božena Pražáková (Husitské muzeum, 

Tábor), Hortensie von Roten (Schweizerisches Landesmuseum, Zürich), 

Marie Ryantová (Národní muzeum, Praha), Miloš Říha (Kynžvart 

Castle), † Jiří Sejbal, Christel Schollaardt (Koninklijk Penningkabinet, 

Leiden), Dana Stehlíková (Národní muzeum, Praha), Gerd Stumpf 

(Staatliche Münzsammlung, München), Eduard Šimek (Národní muz-

eum, Praha) for material provided and advice, † Erich Šefčík (Slezské 

zemské muzeum, Opava), Jan Šmerda (Moravské zemské muzeum, 

Brno), Csaba Tóth (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest), Alena 

Tomková (Státní oblastní archiv, Třeboň), Attila Ulrich (Nyíregyháza 

Museum, Hungary), Eva Ulrychová (Okresní muzeum a galerie, Jičín), 

Christopher Vinz, Lenka Veselá (knihovna akademie věd, Praha), 

Petr Vorel (Východočeské muzeum, Pardubice), Reinhold Walburg 

(Deutsche Bundesbank, Frankfurt), Heinz Winter (Kunsthistorisches 

Museum, Wien).



    4

 Contents

 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 Rosenberg Numismatic Collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 Coins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 Typology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

 Medals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

 Money Counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

 Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

 Supplement – Archive Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

 Obsah

 Úvod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 Rožmberská numismatická sbírka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

 Mince  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

 Typologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

 Medaile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

 Početní peníze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

 Literatura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

 Příloha – archivní prameny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99



    5

Úvod
Šlechtický rod Rožmberků držel od 13. do začátku 17. století 

nejvyšší místa v českém státě. Od 14. století byli Rožmberci 

v jižních Čechách fakticky samostatnými vládci na knížecí 

úrovni. Petr I. z Rožmberka († 1347) oženil se s královnou-

vdovou Violou Těšínskou, vladař rožmberského rodu měl od 

15. století přednost před všemi zemskými úředníky a pány 

českého království. Jeho prestiž podporovala kromě výjimeč-

ného bohatství také listinná falsa Oldřicha II. z Rožmberka 

(1403–1462) o původu z rodiny Orsini a antického Říma. 

Rožmberské zboží na jihu Čech bylo největším panstvím ve 

státě. Nesmírné zadlužení donutilo Petra Voka prodat na konci 

16. století zhruba dvě třetiny, přesto zůstal třetím nejbohatším 

velmožem v zemi. Majetek zdědili roku 1611 Švamberkové. 

Rožmberkové mince a medaile využívali k politické pro-

pagaci, k oslavě rodu a svého postavení, kterým se rovnali 

a v mnoha případech i předčili říšská knížata.

V numismatické sbírce Národního muzea v Praze je 24 

rožmberských mincí včetně vzácných tolarů, 11 medailí a 48 

početních grošů; mnohé z nich ovšem duplikáty. Nárůst 

sbírky můžeme před rokem 1898 sledovat jenom v hrubých 

rysech. V rukopisném katalogu sbírky litoměřického bisku-

pa Valdštejna je vykresleno pět rožmberských mincí včetně 

tolaru, jedna Vilémova medaile a čtyři početní peníze. Sbírku 

koupil v roce 1805 František hrabě Šternberk, i když ne celou. 

Při jeho zájmu o bohemika lze předpokládat, že si rožmberské 

mince a medaile vybral. Svou sbírku dále rozmnožoval a ma-

teriál s jinými sběrateli vyměňoval. V roce 1830 věnoval svoji 

kolekci Národnímu muzeu, zmíněny jsou jak mince, tak medai-

le „obou bratří z Rožmberka“ (č. k. 52). Řada rožmberských 

ražeb byla v Killianově sbírce, ze které muzeum koupilo v roce 

1858 téměř 700 českých mincí a medailí. Od roku 1898 máme 

k disposici přírůstkové knihy: Národní muzeum od převratu 

roku 1918 do II. světové války koupilo a dostalo deset rožmber-

ských mincí, jednu medaili a řadu početních grošů. Poválečná 

konfiskace v roce 1945 přinesla tři dukáty a jednu novodobou 

medaili. V roce 1950 věnovala národní banka sbírku Karla 

Chaury s pěti rožmberskými zlatými mincemi, třemi medailemi 

a deseti početními groši. Poslední rožmberský dukát koupilo 

muzeum v roce 1968. 

Introduction
The aristocratic family of Rosenberg occupied the highest positions 

in the Czech state from the 13th to the beginning of the 17th century. 

Actually, they governed South Bohemia as independent rulers of 

a princely rank. Peter I († 1347) married the widowed Queen Viola of 

Teschen. From the 15th century the head of the House of Rosenberg 

had precedence over all officials and peers of the kingdom. The fam-

ily prestige was bolstered not only by enormous wealth, but also by 

the falsified documents of Oldřich II of Rosenberg (1403–1462), which 

alleged descent from the Orsini family and thereby from ancient 

Rome. The Rosenberg property in South Bohemia formed the largest 

estate in the realm. At the end of the 16th century outstanding family 

debts forced Peter-Vok to sell two thirds of his domain. Despite this, 

he remained the third richest magnate in the kingdom. The reduced 

equity was inherited by the Schwanbergs. 

The Rosenbergs used their coins and medals for political propa-

ganda. They provided a means to promote the family as well as its 

status, which was often higher than that of the princes of the Empire.

In the numismatic collection of the National Museum in Prague 

there are twenty-four Rosenberg coins (including rare talers), eleven 

medals and forty-eight counters. Many of them are duplicates. The 

evolution of the collection before 1898 cannot be clearly traced. The 

handwritten catalogue of the collection of Count Valdštejn, Bishop 

of Litoměřice, records five Rosenberg coins, including the single 

taler, one medal of William of Rosenberg and four counters. Count 

Francis of Sternberg bought the collection in 1805, though not in its 

entirety. He was keenly interested in Czech coins and medals and so 

it can be assumed that he had specifically selected the Rosenberg 

examples. He further augmented the collection by purchasing and 

exchanging items with other collectors. Coins as well as medals “of 

both brothers of Rosenberg” were mentioned in 1830, when Count 

Sternberg donated the whole collection to the National Museum 

(Catalogue no. 52). Many Rosenberg coins and medals were in 

Wilhelm Killian's collection from which the museum purchased 

almost seven hundred pieces in 1858. The accession book, begun in 

1898, shows that the museum bought and received as donations ten 

Rosenberg coins, one medal and many counters during the period 

of the First Republic (1918–1939). War reparations in 1945 brought 

to the collection three ducats and one modern medal. In 1950 

the National Bank donated Karel Chaura's collection including five 
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Český stát na přelomu 16. a 17. století, s vyznačením rožmberského 

majetku kolem roku 1592. 

The Czech state at the turn of the 16th and 17th centuries with the 

Rosenberg property circa 1592 marked.
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Do katalogu zahrnuli jsme mince a medaile z evropských 

veřejných sbírek, u početních grošů omezili jsme se na kolekci 

Národního muzea v Praze. 

Rosenberg gold coins, three medals and ten counters. The museum 

bought the last Rosenberg ducat in 1968.

This catalogue records coins and medals in some other European 
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V husitských válkách, které otřásly českým královstvím na 

počátku 15. století, postavili se Rožmberkové do čela katolické 

strany. Vedení války ovšem vyžaduje peníze. Zemí neuznávaný 

král Zikmund dovolil v březnu roku 1422 devatenáctiletému 

Oldřichovi z Rožmberka (1403–1462) opatřit si prostředky raž-

bou královských mincí, neboť vládní mincovnu v Kutné Hoře 

drželi jeho nepřátelé. Největší zisk vždy plyne ze zlehčování 

mince a již na podzim téhož roku musel král nutit své straníky, 

aby méně hodnotnou minci, jejíž ražbu Rožmberkovi svěřil, 

vůbec přijímali. Dostala se i za hranice, vídeňská mincovna 

stanovila její ryzost v roce 1437 na pouhých 313/1000 až 

319/1000 stříbra (Castelin 1953, 175–180). 

Vzhled této mince zatím neznáme. Pavel Radoměrský 

nabídl k uvážení poutavou domněnku, že měla ráz rakouského 

feniku s písmeny R–B–G, odkazujícími na jméno RosenBerG 

(Radoměrský 1976). Neuvážil však dostatečně, že král Zikmund 

nevydal Rožmberkovi majestát k ražbě vlastní rodové mince, 

ale pověřil ho pouze ražbou svých, nikoliv rakouských, peněz. 

Můžeme předpokládat, že Oldřich mince razil ve svém Českém 

Krumlově.

V listopadu 1451 stáhl se Oldřich z veřejného života 

a vladařství přenechal synovi Jindřichovi IV. z Rožmberka (asi 

1430–1457). Hodnotu mince nesnižoval v předchozích letech 

nijak extremně, neboť rodinu stále tížily dluhy z husitských 

válek: v roce 1454 postoupil císař Fridrich dlužní úpis na 16 000 

dukátů (zhruba 480000 pražských grošů) jejich hlavnímu pro-

tivníkovi Jiřímu z Poděbrad. Ten dohodl se v následujícím roce 

s Jindřichem jako hejtmanem vratislavským a svídnickým, dále 

s vratislavským biskupem Petrem, Vladkem, knížetem hlohov-

ským a městy Svídnicí a Javorem o rozdělení mincování v Klad-

sku a Minsterbersku: každý účastník mohl po dobu 10 let razit 

5000 polských hřiven (935,2 kg) haléřů ryzosti 250/1000 stříb-

ra. To odpovídalo 240000 pražských grošů. Nakolik Rožmberk 

dohodu využil nevíme, zemřel již 25. ledna 1457 během tažení 

proti Turkům ve Vídni na mor. 

Vlády se ujal mladší bratr Jan II. z Rožmberka (okolo 1430–

1472), který nastoupil i do jeho úřadu hejtmana ve Slezsku. 

Je pravděpodobné, že se ražby nevzdal. Při královské volbě 

v únoru roku 1458 zavázal si ho Jiří z Poděbrad darem oněch 

dlužných 16 000 dukátů, daňovou úlevou a podílem na min-

cování v Kutné Hoře. Rožmberk dodával sem stříbro, které mu 

public collections, but the counters are from the National Museum 

collection only.

During the Hussite Wars, which ravaged the Czech Kingdom at the 

beginning of the 15th century, the Rosenbergs placed themselves at 

the head of the Catholic side. War necessarily requires money. In March 

1422 the unacknowledged King Sigmund authorised the nineteen 

year old Oldřich of Rosenberg (1403–1462) to procure the means to 

mint royal coins since the King's enemies held the government mint in 

Kutná Hora. The greatest profit always lies in reducing a coin's precious 

metal content and already in the autumn of that same year the King 

had to force his allies to accept the debased coins, the minting of 

which he had entrusted to the Rosenbergs. The coin reached even 

beyond the border; in 1437 the Viennese mint set its fineness at a low 

313/1000 to 319/1000 of silver (Castelin 1953, 175–180).

The appearance of the coin remains unknown. Pavel Radoměrský 

proposed the attractive notion that it bore the characteristics of an 

Austrian pfennig with the letters R–B–G, refering to the name 

RosenBerG (Radoměrský 1976). However he did not take into suf-

ficient consideration the fact that Emperor Sigmund did not grant 

Oldřich an Imperial Charter to mint coins of the House of Rosenberg, 

but entrusted him with the minting of his own royal (not Austrian) 

money. It can be assumed that the coins were minted in Český 

Krumlov, the family seat.

In November 1451 Oldřich withdrew from public life and passed 

authority to his son Henry IV of Rosenberg (circa 1430–1457). 

Evidently, he had not devalued the coinage to such an extent 

because the Rosenbergs were still burdened by debt from the 

Hussite Wars. In 1454 the Emperor Frederick ceded bonds of 16,000 

ducats (about 480,000 Prague groschen) to their principal opponent 

Lord George of Poděbrady. In 1455 Henry of Rosenberg, Sheriff of 

Vratislav and Svídnice, came to an agreement regarding the sharing 

of minting operations in Kladsko and Minsterberg with Lord George 

of Poděbrady, Bishop Peter of Vratislav, Prince Vladek of Hlohov and 

the towns of Svídnice and Javor. Each party was entitled to mint 

5,000 Polish bushels (935·2 kg) of hellers of the fineness of 250/1000 

of silver (the equivalent of 240,000 Prague groschen). To what extent 

Henry exploited this agreement is not known: he died of plague in 

Vienna on 25th January 1457 during the campaign against the Turks.

Power was assumed by his brother John II of Rosenberg (circa 

1430–1472) who also assumed the post of Sheriff of Silesia. It is prob-

able that he continued to mint coins. During the royal elections of 1458 
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bylo bez poplatků, pouze za náhradu mzdy dělníkům, přeráže-

no na královskou minci nízké kvality. Ryzost mince byla pouze 

152/1000 stříbra, o polovinu méně než před dvaceti lety, když 

mince razil jeho otec, ale výnos z přeměny stříbra a starších 

grošů na drobné peníze byl přinejmenším padesátiprocentní 

(Castelin 1953, 234, 237–240).

V roce 1468 povolil král Jiří Poděbradský Janovi z Rožm-

berka, „poněvadž lehká mince, peníze černé v zemi (an kdo 

jak chtěl, mincoval) šla, aby dobré groše a peníze bíti mohl.“ 

Předpokládalo se, že toho využil k ražbě mince královského 

rázu na Českém Krumlově (Radoměrský 1983). S tím ale nesou-

hlasí obsah dopisu rožmberského úředníka Pavla z Prahy v ro-

ce 1470, ve kterém svému pánovi oznamuje, že groše z jeho 

stříbra jsou již raženy a žádá, aby si je dal odvézt z Kutné Hory 

v ozbrojeném doprovodu (Tříska 1962). Jan z Rožmberka tedy 

i nadále razil mince v královské mincovně.

Vnuci Jana z Rožmberka Jošt III. (1488–1539) a Petr V. 

Kulhavý (1489–1545) dosáhli v roce 1532 na Ferdinandu I. za 

poskytnuté půjčky novou horní a mincovní výsadu: po dobu 

15 let směli těžit na svém panství u Nalžova stříbro při polo-

viční dani a polovinu vytěženého kovu mohli spolu s paga-

mentem posílat do Kutné Hory k zmincování. Vyražené české 

groše dostaly ráz královské mince a na jedné straně navíc 

v opisu růžičku jako rožmberský znak, bílé a malé peníze měly 

na jedné straně králův monogram F a na druhé růžičku jako 

rožmberský znak. V roce 1539 začala pracovat pražská mincov-

na, která podle králova nařízení zpracovávala všechno české 

stříbro mimo Jáchymov a Kutnou Horu. S tím mohl by snad 

souviset pozdější rožmberský účet z roku 1546, kdy patnácti-

letá výsada vypršela, podle kterého v pátek po sv. Marku mistr 

Jiřík, řezáč v Praze dostal dvě kopy míšeňské, odpovídající 2 

tolarům. Ani tyto ražby, které již nesly rožmberský erb, zatím 

neznáme. Mince, kterou publikoval v roce 1871 Reichenbach 

neodpovídá závazné královské instrukci. Do roku 1544 vykou-

pili Rožmberci od horníků nejméně 50 000 norimberských 

hřiven (11 895 kg ) vytěženého stříbra (Kořan 1959, 140).

Syn Petra Kulhavého Vilém z Rožmberka (1535–1592) koupil 

od věřitelů minsterberských knížat města Silberberk a Rychleby 

s mincovnou, se zlatými a stříbrnými doly na podzim roku 1581 

a císař mu potvrdil, že může pokračovat v ražbě zlata i stříbra 

jako předchozí majitelé. V Rychlebech těžila se kvalitní zlatá 

George of Poděbrady bought his favour by a gift of the owed 16,000 

ducats, tax exemption and a share in the minting at Kutná Hora. John 

delivered silver to the mint which was restruck without charge as royal 

coins of low quality in return for the workers' wages. The fineness of 

the coins was only 152/1000 of silver, but the profit from the conver-

sion of bullion silver and older groschen of better quality into small 

coins was at least fifty percent (Castelin 1953, 234, 237–240).

In 1468 King George of Poděbrady authorised John II of 

Rosenberg “because debased coins and black money were in cir-

culation, (whoever wished to mint, did so) to be able to mint good 

groschen and coins”. It was supposed that he took advantage of 

this edict to mint royal coins at Český Krumlov (Radoměrský 1983). 

However the content of the Prague letter from the Rosenberg clerk 

Pavel in 1470 suggests otherwise: he notifies his master that the 

groschen from his silver have now been struck and requests their 

transport from Kutná Hora by armed escort (Tříska 1962). John II of 

Rosenberg clearly continued to mint coins in the royal mint.

The grandsons of John of Rosenberg, Jošt III (1488–1539) and 

Peter V the Lame (1489–1545) were rewarded for their loans to King 

Ferdinand I with new mining and coining privileges for a duration of 

fifteen years. They were allowed to mine silver at their Nalžov estate 

paying only half of the tax and sending half of the extracted silver, 

as well as bullion, to the Kutná Hora mint. The Czech groschen struck 

there were given the royal stamp on the obverse and a small rose as 

the Rosenberg coat of arms on the reverse. White and small coins had 

the King's monogram ‘F’ on one side and a small Rosenberg rose on 

the other. The Prague mint commenced operations in 1539 and by 

the King's orders minted all Czech silver outside Jáchymov and Kutná 

Hora. This could explain a later Rosenberg bill of 1546 after the expiry 

of the fifteen year privilege: on the Friday after St Mark's Day “2 three-

score of Meissen [2 talers] were given to master Jiřík, the engraver in 

Prague”. Not even these coins, with the familiar Rosenberg coat of 

arms, are known today. The specimen published by Reichenbach in 

1871 does not conform to the specifications of the Royal Privilege. By 

1544 the Rosenbergs had bought at least 50,000 Nuremberg bushels 

(11,895 kg) of silver from the miners (Kořan 1959, 140).

In the autumn of 1581 William of Rosenberg (1535–1592), the 

son of Peter the Lame, bought the towns of Silberberg and Rychleby 

(Reichenstein) together with the mint and the gold and silver mines 

from the creditors of the Minsterberg princes. The Emperor con-

firmed that he could continue to mint gold and silver as the previ-
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ruda již na přelomu 7. a 8. století, největší rozkvět dolování 

zažilo město v první polovině 16. století. V roce 1507 sem byla 

přeložena ze Zabkowic (Frankensteinu), knížecí mincovna, která 

v roce 1544 zmincovala zhruba 18 kg zlata na 5 133 dukátů, o tři 

roky později zcela mimořádně dokonce 21 287 kusů (přes 74 

kg kovu). Za Rožmberků nevytěžilo se už za rok ani 10 kg zlata. 

Sousední Silberberg zůstal po husitském nájezdu v troskách, 

v roce 1527 jej obnovilo společenství šlechtických těžařů, v roce 

1536 byl povýšen na svobodné horní město. Ročně se zde v 16. 

století vytěžilo zhruba 30 kg stříbra. 

Vilém z Rožmberka svým dukátům ponechal ráz, jaký měly 

za předchozích pánů Rychleb – na jedné straně sv. Kryštofa, 

na druhé vlastní erb. Původní kresbu mincovny Vilém odmítl, 

přál si mít na aversu mince jako štítonoše orsinského med-

věda, který naznačoval jeho spříznění se šlechtou antického 

Říma. Kresba liší se v detailech provedení od ražených dukátů, 

bude to nejspíš návrh úředníků mincovny, nikoliv řezače želez 

Matyáše Kauerhase. 

Po předběžném schválení upravených skic poslala mincov-

na Rožmberkovi k posouzení i zkušební odražky nových mincí 

(č. k. 1), které odpovídají druhé polovině kresby: na jedné stra-

ně rožmberský znak, na druhé císařský orel. Neobvyklé je spo-

jení německého opisu na rožmberském aversu a latinského na 

ous owners had done. Quality gold ore was already being mined 

in Rychleby at the turn of the 7th and 8th centuries and the town 

experienced its greatest boom in mining in the first half of the 16th 

century. In 1507 the Princes' mint from Zabkovice (Frankenstein) was 

relocated here and in 1544 it minted approximately 18 kg of gold 

into 5,133 ducats. Three years later an exceptional 21,287 pieces (over 

74 kg of metal) were minted. During the Rosenberg rule the mines 

produced at the very most 10 kg of ore annually.

Neighbouring Silberberg remained in ruins after the Hussite 

incursions, but in 1527 a society of aristocratic entrepreneurs rebuilt 

it and in 1536 it was promoted to a free mining town. In the 16th cen-

tury approximately 30 kg of silver was mined here each year.

William of Rosenberg left the appearance of the ducats he had 

struck in Rychleby as under the previous landlords: on one side St. 

Christopher, on the other the Rosenberg coat of arms. The original 

design from the mint was rejected by William; he wished to have the 

Orsini bears as shield supporters on the obverse, demonstrating his 

ties with the princes of ancient Rome. The drawing differs in detail 

from the struck ducats: it was probably the design of a clerk of the 

mint and not of the engraver of the dies Matyáš Kauerhase.

After the preliminary approval of the adjusted sketches, the mint 

sent William the trial strikings of the new coins for his assessment 

(Catalogue no. 1). The latter correspond to the right hand side of 

Rychleby and the Golden Donkey Mine. The sun and the moon 

represent gold and silver extracted here. Detail from J. Scultet's 

map of Kladsko County, 2nd  half of the 17th century.

Rychleby a důl Zlatý osel. Slunce a Měsíc naznačují těžené zlato 

a stříbro. Detail z mapy kladského hrabství J. Sculteta, 

2. polovina 17. století.
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císařském reversu, který řezač okopíroval z obíhající královské 

mince. Jediný nedatovaný dukát zařazujeme na samý začátek 

rožmberského mincování: dosud zde není Zlaté rouno, musel 

vzniknout před rokem 1585 a nelze jej spojovat s datovaným 

tolarem z roku 1587, se kterým se jinak shoduje v obrazech 

obou stran.

Zpočátku musel vladař do mincovny dodávat vlastní pení-

ze: na přelomu ledna a února 1582 přerazila rychlebská min-

covna během týdne přes 800 uherských dukátů na knížecí 

minci. Celkový počet vyražených mincí v tomto roce nevíme.

Podle optimistického odhadu rychlebského hejtmana 

Marka Ambrosia z Brosenthalu z roku 1584 se ročně mělo 

vydolovat přes 10 kg zlata, roční výtěžek by byl 2 925 dukátů, 

z čehož devět desetin pokryje náklady na provoz dolů, hutí 

a mincovny a jedna desetina, tedy 292 1/2 dukátu připadne 

rožmberské komoře. Pro srovnání uveďme, že hejtman, který 

stál v čele celého rychlebského panství si v rožmberských 

službách vydělal 292 dukátů až po dvou letech, vardajn kont-

rolující provoz mincovny musel pracovat ještě o půl roku déle 

a mincíř, který připravoval kov k ražbě a zajišťoval stejnou 

váhu všech dukátů, dostal 292 dukátů až po sedmi letech 

práce. Mincíř byl kvalifikovaný pracovník, horník v rychleb-

ských dolech si ročně přišel zhruba na 17 dukátů a na 292 

dukátů by musel pracovat 17 let (Barborová 1967). Tesař v 16. 

století pracoval zhruba dva týdny, aby si vydělal dukát, za 

který si mohl koupit třeba 15 slepic nebo 5 hus. Všechna tato 

čísla ovšem blednou při srovnání s dluhy Viléma z Rožmberka, 

the drawing: on one side the Rosenberg coat of arms, on the other 

the imperial eagle. The combination of a German inscription on the 

Rosenberg obverse with a Latin inscription on the reverse is unusual. 

The engraver probably copied the reverse from the royal coins in 

circulation. The only undated ducat can be attributed to the very 

beginning of Rosenberg minting: as yet there is no Collar of the 

Order of the Golden Fleece, so it must have originated before 1585 

and cannot be associated with the dated taler of 1587 with which it 

otherwise corresponds in the design of both sides.

The ruler was obliged to invest his own money in the new mint. 

More than 800 Hungarian ducats were restruck as prince's coins in 

the Rychleby mint in a single week at the end of January and begin-

ning of February 1582. The total amount of coins minted in that year 

is unknown.

According to the optimistic 1584 estimate of the Rychleby 

sheriff Mark Ambrosius of Brosenthal more than 10 kg of gold were 

supposed to have been mined annually. He hoped the annual out-

put would reach 2,925 ducats, nine tenths of which was to cover 

the expenses of the mines, smeltery and mint and one tenth, an 

estimated 292 1/2 ducats, would pass to the Rosenberg chancellory. 

As a means of comparison, the sheriff in charge of the Rychleby 

estate earned 292 ducats only after two years' service under the 

Rosenbergs, the controller of the mint who was responsible for its 

operation had to serve a further six months in order to earn the 

equivalent and the coin worker who prepared the metal for cast-

ing and guaranteed the identical weight of all ducats received 292 

ducats only after seven years' work. The coin worker was a qualified 

Rychlebská mincovna, návrh dukátů Viléma z Rožmberka, 1582. Rychleby mint: design for the William of Rosenberg ducat, 1582.
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odkázanými bratrovi, který měl v roce 1592 zaplatit věřitelům 

přes milion kop grošů míšeňských. To odpovídá milionu tolarů 

nebo 666 666 dukátům.

V květnu 1584 nechal si Vilém z Rožmberka předložit 

odražek dvoudukátu (č. k. 6) a nové návrhy provedení svého 

znaku, rozhodl ale pokračovat v mincování jednoduchých 

dukátů. Této zprávě odpovídá také č. k. 7, kde je znak završen 

výraznou otevřenou korunou se sedmi perlami, která na jiných 

mincích není.

Jako přední obhájce katolických zájmů dostal Vilém z Ro-

žmberka od španělského krále Zlaté rouno. Do řádu byl přijat 

v pražské katedrále v červnu 1585, spolu s císařem Rudolfem 

II., císařovým bratrem Arnoštem, arcivévodou Karlem Štýrským 

a Leonhardem z Harrachu. Řádová slavnost trvala několik dní 

a v nábožensky rozdělené zemi demonstrovala sílu katolicismu. 

Nejvyšší habsburské vyznamenání rozmnožilo Rožmberkův 

erb, v Rychlebech nechal vladař razit na paměť události 

zvláštní portrétní dukáty. Kromě Zlatého rouna je na nich buď 

jeho heslo Hospodin je síla má i moje píseň nebo rožmberský 

jezdec, převzatý z rodových pečetí. Březanův zápis „toho roku 

novým rázem zlaté mincovati dal pan Vilém z Rožmberka na 

Horách Rajchštejnských, s erbem svým a textem na jedné 

straně a na druhé straně s obrazem sv. Christophora,“ zdá se 

být přehlédnutí rožmberského kronikáře, který svou knihu 

sestavoval po pětadvaceti letech. Násobky dukátů připomína-

jící udělení řádu Zlatého rouna se opravdu liší od předchozích 

mincí a jeden typ má na reversu Rožmberkův erb a nápis (č. 

k. 12), ale žádný nemá na druhé straně obraz sv. Kryštofa. 

Mincovna jinak pokračovala v ražbě jednoduchých dukátů, 

nyní již se Zlatým rounem (č. k. 20 a 21).

Těžké zlaté mince z rychlebské mincovny z roku 1587 

dodnes připomínají spojení dvou nejpřednějších rodů králov-

ství při svatbě Viléma z Rožmberka s Polyxenou z Pernštejna 

(č. k. 23–25). 

Zcela výjimečné jsou dva druhy tolarů z roku 1587, jeden 

s Rožmberkovým poprsím a sv. Kryštofem, druhý s jeho erbem 

a císařským orlem (č. k. 29 a 30). Patrně to jsou zkušební odraž-

ky chystané mince, která nakonec nebyla vydána. I zde je opis 

na každé straně v jiném jazyce. Tolary jsou připisovány řezači 

vratislavské mincovny Matyáši Kauerhasemu (asi 1572–1624), 

který do Rychleb dodával železa pro ražbu dukátů, malý 

craftsman. A miner in the Rychleby mines earned approximately 17 

ducats a year and had to work 17 years in order to earn 292 ducats 

(Barborová 1967). It took a carpenter in the 16th century about two 

weeks to earn a ducat for which he could buy fifteen chickens or five 

geese. All these figures pale however when compared to the debts 

of William of Rosenberg, inherited by his brother who in 1592 had 

to pay his creditors over a million threescore of Meissen groschen 

(a million talers or 666,666 ducats).

In May 1584 William of Rosenberg was presented with a trial 

strike of a new double ducat (Catalogue no. 6), but decided to contin-

ue to mint single ducats. He also received new designs for his coat of 

arms and Catalogue no. 7 correlates with this communication. There 

is an unusual open seven-pointed crown, which does not appear on 

any other example of the coat of arms.

As a prominent defender of Catholic interests William of 

Rosenberg was granted the Order of the Golden Fleece by the 

Spanish King. He was accepted into the Order at Prague Cathedral 

in June 1585 together with Emperor Rudolf II, the Emperor's brother 

Ernest, Archduke Charles of Štýrským and Leonhard of Harrach. 

Celebrations lasted several days and in a religiously divided land 

served to demonstrate Catholic power. The highest Habsburg distinc-

tion was incorporated into the Rosenberg coat of arms. In Rychleby 

the ruler had special portrait ducats minted in commemoration of 

the event. In addition to the Collar of the Order of the Golden Fleece 

there was either his motto ‘the Lord is my strength and my song' or 

the Rosenberg knight, taken from the family seal. The entry: “that 

year Lord William of Rosenberg had gold minted in a new fashion in 

the Rychleby Mountains with his coat of arms and text on one side 

and a picture of St. Christopher on the other,” appears to be an over-

sight on the part of the Rosenberg chronicler Březan, who compiled 

his book after the lapse of twenty-five years. Multiple ducats com-

memorating the bestowal of the Order of the Golden Fleece differ 

markedly from the preceding coins and one type has the Rosenberg 

coat of arms and inscription on the reverse (Catalogue no. 12), but 

none has a picture of St. Christopher on the obverse. The mint con-

tinued to strike single ducats, now with the Collar of the Order of the 

Golden Fleece (Catalogue nos. 20 and 21).

Heavy gold coins from the Rychleby mint commemorate the union 

of the two foremost families in the kingdom by the marriage of William 

of Rosenberg to Polyxena of Pernstein (Catalogue nos. 23–25). 

The two kinds of talers from 1587 are quite exceptional: one 
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provoz nevyžadoval vlastního rytce (Friedensburg 1899, 174 

– Nohejlová 1953). Těžko říci, jestli Rožmberkovy úvahy o raž-

bě vlastní stříbrné mince souvisejí s majestátem Rudolfa II. z 1. 

listopadu 1586, kterým mu na 30 let postoupil právo přednost-

ního výkupu stříbra vytěženého na Ratibořských Horách, jejich 

tavení v krumlovské huti a svobodného prodeje drahého kovu 

(Březan 1985, 335 – Kořan 1959, 141). 

V lednu 1589 zastavil se Vilém z Rožmberka v Rychlebech 

cestou do Polska, za mincovní kolek zaplatil rytci 4 dukáty, což 

je zhruba počítáno přes 6 tolarů (Honc 1973). Cena odpovídá 

jindy placeným dvěma spodním a čtyřem svrchním železům. 

Mince s ročníkem 1589 neznáme.

V roce 1590 můžeme doložit zmincování 1592 uherských 

dukátů, každý počítaný po 57 slezských groších, v příštím roce 

mincovna vyrazila ještě 2 467 dukátů, když v říjnu majitel naří-

dil zastavit další práce. Dne 31. srpna 1592 Vilém z Rožmberka 

zemřel.

Jeho nástupce Petr Vok z Rožmnerka (1539–1611) vrátil 

se k orsiniovským medvědům, kteří ze znakové strany dukátů 

zmizeli po roce 1585, a na reversu nechal ke sv. Kryštofovi dorýt 

řeku, přes kterou v legendě přenášel Krista v podobě dítěte. 

Od listopadu 1592 do května příštího roku vyrazila rychleb-

ská mincovna pro Petra Voka 1902 kusů dukátů s jeho jmé-

nem, na konci srpna oznamuje správce rychlebských dolů 

a hutí Tuchman rožmberskému sekretáři Martinu Schürerovi, 

že příští týden zmincuje 500 dukátů, v říjnu potvrzuje zásilku 

18 hřiven zlata z Čech prodalší ražbu 900 kusů mincí. V květnu 

1594 nechal Rožmberk ražbu zastavit, v roce 1595 zde vyrazili 

1925 kusů a v následujícím roce 1717 dukátů. Pak zadlužený 

Petr Vok mincovnu uzavřel a celé panství v březnu roku 1599 

prodal Jáchymovi Bedřichovi knížeti z Lehnice-Břehu-Volavy 

za 15 000 tolarů (zhruba počítáno za 10 000 dukátů). Knížecí 

dluhy se ovšem umořují jinak než dluhy ostatních smrtelníků: 

v roce 1601 sice musel odprodat i Český Krumlov, na kterém 

jeho rodina sídlila po staletí, ale v účtech se předtím i potom 

objevují velkorysé výdaje stovek a tisíců kop grošů za stříbrné 

nádobí, zlaté příbory, klenoty, mimořádně nákladné práce 

řezané z ušlechtilých kamenů a podobné. I nadále podílel se 

Petr Vok na těžbě stříbra, zejména v Rudolfově, vytěžený kov 

dodával do mincovny v sousedních Českých Budějovicích, 

která z něj razila královské mince.

with the bust of William of Rosenberg and St. Christopher, the other 

with the Rosenberg coat of arms and the two-headed imperial eagle 

(Catalogue nos. 29 and 30). They are probably trial strikes of proposed 

coins, which were ultimately not issued. The inscription is in a differ-

ent language on each side. The talers are attributed to the engraver 

of the Vratislav mint Matyáš Kauerhase (circa 1572–1624), who pro-

vided Rychleby with dies for the minting of ducats (Friedensburg 

1899, 174 – Nohejlová 1953). The small output of the mint meant 

that it did not require its own die engraver. It is hard to say whether 

William's deliberations over the minting of his own silver coins were 

related to Rudolf II's Imperial Charter of 1st November 1586, granting 

him preferential treatment in the purchase of the silver ore mined in 

the Ratiboř Mountains, its smelting in Český Krumlov and the free 

sale of the silver (Březan 1985, 335 – Kořan 1959, 141).

In January 1589 William of Rosenberg visited Rychleby on 

his way to Poland. He paid four ducats (just over six talers) to the 

engraver of the dies (Honc 1973). This amount suggests the commis-

sion of two lower and four upper mint dies. No coins dated 1589 are 

known today. 

It is possible to substantiate the restriking of 1,592 Hungarian 

ducats, each valued at 57 Silesian groschen, in 1590. The follow-

ing year the mint struck a further 2,467 ducats before William of 

Rosenberg ordered the cessation of operations in October. He died 

on 31st August 1592.

His successor Peter-Vok (1539–1611) reinstated the Orsini bears 

which had disappeared after 1585 from the side of the ducat bearing 

the coat of arms and added a river to the engraving of St. Christopher 

on the reverse, across which, according to legend, the saint had car-

ried the Christchild.

From November 1592 to May of the following year the Rychleby 

mint struck 1,902 ducats for Peter-Vok bearing his name. At the end 

of August Tuchman, the manager of the Rychleby mines and smelt-

ery, notified the Rosenberg secretary Martin Schürer that 500 ducats 

would be minted the following week and in October he confirmed 

a consignment of 18 bushels of gold from Bohemia for the minting 

of a further 900 coins. In May 1594 Peter-Vok had the minting halted, 

1,925 ducats were struck in the following year and 1,717 in the year 

1596. The debt-ridden Peter-Vok then closed the mint and in March 

1599 sold the entire estate to Prince Jáchym Bedřich of Lehnice-Břeh-

Volava for 15,000 talers (about 10,000 ducats). The settlement of 

princely debts is unlike that of lesser mortals. In 1601 he was forced 
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Pouze na některých rychlebských mincích z let 1584 až 

1586 je značka MA, která by na vládních ražbách odpovídala 

značce mincmistra, odpovědného za kvalitu. Rožmberským 

mincmistrem byl Adam Hartman (1582–1585), písmena ale 

odpovídají jménu Marka Ambrosia z Brosenthalu, hejtmana 

celého panství, zjevně odpovědného i za správu mincovny. 

Nevíme, proč je značka jen na některých dukátech, Ambrosius 

byl rožmberským správcem až do roku 1592, po něm až do 

prodeje Rychleb Kryštof Tuchman. Po mincmistru Hartmanovi 

nastoupil jako mincíř Valentin Hanisch, který dostal titul minc-

mistra až v roce 1595 (Malý 1966, 182).

Rychlebské doly byly od začátku 90. let 16. století ztrátové, 

to sell Český Krumlov which had been the family seat for centuries, 

but even so, both before and after, magnanimous expenditure of 

hundreds and thousands of score of groschen for silverware, gold, 

jewels, stonecutter's work and suchlike appears in the accounts. 

Peter-Vok then became actively involved in the silver mining indus-

try, notably at Rudolfov. The extracted silver was sent to the mint in 

neighbouring České Budějovice where royal coins were struck. 

The mark MA is only on a number of Rosenberg coins between 

1584 and 1586 which would correspond to the mark of the mint mas-

ter responsible for quality on government coins. The Rosenberg mint 

master was Adam Hartman (1582–1585); the initials correspond to the 

name Mark Ambrosius of Brosenthal the sheriff of the whole estate, 

Zlaté rouno, se kterým byl pohřben Vilém z Rožmberka. Order of the Golden Fleece that was burried with William of Rosenberg.
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výdaje obvykle převyšovaly příjmy o 5–10 procent (Barborová 

1967, 397 – Malý 1966, 182). Pokud Rožmberkům nezáleželo 

na representativní platbě vlastní mincí, posílali zlato do praž-

ské mincovny, aby jim vyrazila královské dukáty, hodnota 

obou druhů byla stejná. Petr Vok považoval například za vhod-

né platit rodinnou mincí císaři: v roce 1586 dostal od Rudolfa II. 

majestát na vybírání mýta, kancelářská taxa za vystavení byla 

200 dukátů: „I nejschváleji sem do Rejchnštanu poslal a tam 

sem takových dvě stě dukátů vyměniti poručil“ (Kubeš 1998). 

Vilém z Rožmberka platil jak stříbrnými říšskými tolary, tak 

svými zlatými mincemi v Polsku, kde jako vyslanec Rudolfa II. 

jednal o propuštění jeho mladšího bratra ze zajetí na začátku 

roku 1589. 

Rožmberských dukátů nebylo vydáváno tolik, aby se za 

17 let své ražby staly podstatnou součástí peněžního oběhu 

konce 16. století. Neobjevují se v tištěných seznamech obíhají-

cích mincí, určených evropským kupcům a finančníkům, jejich 

místo zaujímají dukáty předchozích majitelů Rychleb, ražené 

v mnohem větším nákladu z ještě nevyčerpaných zásob zlata 

(Dutkowski 1996).

V nálezech mincí evidujeme rožmberské ražby pouze po 

jednom kuse v maďarském Újfehéró (č. k. 2), v Cháborech 

u Dobrušky na východě Čech, ukrytém okolo roku 1641 

(Nemeškal 1957, 110, č. 3423), ve Slížanech na Moravě, v po-

kladu ukrytém za třicetileté války (Nemeškal 1957, 128, č. 

3520), a v Košicích na Slovensku, ukrytém v rozmezí let 1680–

1682 (Nohejlová 1948, 184–5, č. 904). Jeden početní peníz 

Viléma z Rožmberka byl mezi mincemi, nalezenými v Chrudimi 

(Svobodová 1972, 54), druhý dostal se při dnes již neznámých 

vykopávkách do Národního musea (č. k. 64).

Kvalita a kupní síla rožmberských dukátů odpovídala krá-

lovským. Již současníci považovali rožmberské mince za spíše 

pamětní ražby, například v pozůstalosti Zachariáše z Hradce 

(1527–1589) byly na Telči stranou od ostatní hotovosti uloženy 

„dukáty 4 od pana z Rožmberka“ (Hrdlička 1994, 183). 

evidently also responsible for the administration of the mint. Why 

the mark is only on a number of ducats is a matter for speculation. 

Ambrosius was the Rosenberg sheriff until 1592, followed by Kryštof 

Tuchman who held the position until Rychleby was sold. The mint 

master Hartman was succeeded by the minter Valentin Hanisch who 

was promoted to mint master in 1595 (Malý 1966, 182).

The Rychleby mines had become unprofitable by the 1590's, 

expenditure exceeding income by five to ten per cent (Barborová 

1967, 397 – Malý 1966, 182). As long as the Rosenbergs did not place 

significance in the symbolic use of their own coins, they sent gold 

to the government mint in Prague where it was turned into royal 

ducats, the value of both being the same. Peter-Vok for example 

considered it appropriate to pay the Emperor in Rosenberg coins: in 

1586 Rudolf II granted him an Imperial Charter to collect a toll, the 

clerical charge for its issue being 200 ducats “And so I purposefully 

sent to Rychleby 200 ducats to be exchanged” (Kubeš 1998). William 

of Rosenberg used both silver imperial talers and his own gold coins 

when he was in Poland in early 1589 negotiating the release from 

imprisonment of Rudolf II's younger brother.

Rosenberg ducats were not issued in such quantities over the sev-

enteen years of their minting as to warrant them becoming a funda-

mental part of the coin circulation at the end of the 16th century. They 

do not appear in the published lists of coins circulated by European 

traders and financiers, this place being occupied by the ducats of the 

previous owners of Rychleby, minted in far greater amounts from the 

as yet inexhausted supply of gold (Dutkowski 1996).

In coin hoards there are records of Rosenberg coins only as single 

pieces: in Újfehéró, Hungary (Catalogue no. 2), in Slížany, Moravia, in 

the treasure concealed during the Thirty Years' War (Nemeškal 1957, 

128, no. 3520), in Chábory near Dobruška, East Bohemia hidden in 

about 1641 (Nemeškal 1957, 110, no. 3423) and in Košice, Slovakia hid-

den between 1680–1682 (Nohejlová 1948, 184–5, no. 904). One coun-

ter of William of Rosenberg was among the coins found in Chrudim 

(Svobodová 1972, 54), a second found its way to the National Museum 

from a now unknown excavation (Catalogue no. 64).

Rosenberg coins conformed with royal issues in all respects, 

but even contemporaries considered the Rosenberg coins as largely 

commemorative: for example in Telč castle amongst the inheritance 

of Zachariáš of Hradec (1527–1589) the “4 ducats from the Lord of 

Rosenberg” had been stored separately from the coins in general 

circulation (Hrdlička 1994, 183).
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Rožmberská numismatická sbírka
Hned zkraje je třeba říci, že o ní nic nevíme a usuzovat 

můžeme pouze z náznaků. Jistě není nemístné předpokládat, 

že zde byly uchovávány odražky vlastních rychlebských mincí. 

V Čechách máme doloženy i starší sbírky, na pražském Hradě 

sbíral mince a medaile císař Rudolf II., nejbohatší rodina v zemi 

obklopila se stejně jako císař uměleckými sbírkami. Například 

Vilémova třetí manželka Anna Marie Bádenská (1562–1583) 

měla jednak různé “meday” připevňované na klobouky, jed-

nak “zlatou medaili, na jedné straně s podobou arcivévody 

Karla, na druhé vévody Friedricha” (Mareš 1895, 780, č. LXVII). 

Zjevně tento druh darů dostávaly i dámy. Vysoké postavení 

Rožmberkům přinášelo darem panovníkovy medaile: Vilém 

z Rožmberka jako nejvyšší purkrabí bezpochyby obdržel koru-

novační medaile, když v roce 1575 vkládal spolu s arcibis-

kupem na hlavu Rudolfa II. královskou korunu. V roce 1603 

platí Petr Vok císařskému zlatníku Herzogovi van Bein 17 400 

míšeňských grošů za diamant, který si nechal připevnit k me-

daili od císaře Rudolfa II.

Další náznaky pak poskytuje katalog rožmberské knihov-

ny, která obsahovala na 11 000 svazků. V právním oddělení 

knihovny byly numismatické tisky praktického rázu: 

Newe Müntzordnung, sampt valuirung der Gülden und 

Silberin Müntzen, Mainz 1559; Heinrich Hornmann, Disputatio 

monetarum, in discussione cententionvm crediti et solutionis, 

hioc tempore inter Mercatores et alios, illis qui in soroversantur, 

valdeutilis, Frankfurt 1565; Mince všelijaká aneb nařízení o minci 

v království českém, (Praha) 1577; Adam Berg, New Müntzbuech 

darinnen allerley grosz vnnd kleine, Silberne vnd Guldene Sorten 

vmb wichtiger Vsach willen also fürgestellt werden, Mnichov 

1597; Jacobus Bornitius, De nummis in repub: percutiendis et 

conservandis libri duo, Hanau 1608.

V oddíle knih historických a obrazových poznamenává 

celou řadu numimatických, sběratelských pojednání 16. a 17. 

století: Enea Vico, Ex libris XXIII commentariorum in vetera 

imperatorum romanorum numismata, 2. vydání v Benátkách 

1562; Hubert Goltzius, C. Iulius Caesar sive historiae imperato-

rum Caesarumque Romanorum ex antiquis numismatibus resti-

tutae liber primus …, 1. vydání v Brugách 1563; Hubert Goltzius, 

Caesar Augustus sive historiae imperatorum Caesarumque roma-

Rosenberg Numismatic Collection
It may only be speculation, but it is most probable that some 

specimens of the Rosenberg coins minted at Rychleby were put aside 

for posterity. There is evidence of numismatic collections in Bohemia 

predating those of the Emperor Rudolf II kept at Prague Castle. The 

wealthiest family of the realm surrounded itself with art collections 

as the sovereign did. William's third wife Anne Mary of Baden (1562–

1583) had several ‘meday’ with which she adorned her hats. She also 

had “a gold medal with the likeness of Archduke Charles on one side 

and Duke Frederick on the other” (Mareš 1895, 780, no. LXVII). Medals 

were apparently also presented to ladies. The high status of the 

Rosenbergs made them natural recipients of royal medals. William of 

Rosenberg no doubt received Rudolf II's coronation medals, since as 

Governor of Bohemia, he had shared with the archbishop the honour 

of crowning the King. In 1603 Peter-Vok paid 17,400 Meissen gro-

schen to the Emperor's goldsmith Herzog van Bein to set a diamond 

in a medal presented to him by the Sovereign.

Further clues can be found in the catalogue of the Rosenberg 

library which comprised approximately 11,000 volumes. The sec-

tion on law contained a number of numismatic books of a practical 

nature: 

Newe Müntzordnung, sampt valuirung der Gülden und Silberin 

Müntzen, Mainz 1559; Heinrich Hornmann, Disputatio monetarum, 

in discussione cententionvm crediti et solutionis, hioc tempore inter 

Mercatores et alios, illis qui in soroversantur, valdeutilis, Frankfurt 1565; 

Mince všelijaká aneb nařízení o minci v království českém, (Prague) 

1577; Adam Berg, New Müntzbuech darinnen allerley grosz vnnd kleine, 

Silberne vnd Guldene Sorten vmb wichtiger Vsach willen also fürgestellt 

werden, Munich 1597; Jacobus Bornitius, De nummis in repub: percu-

tiendis et conservandis libri duo, Hanau 1608.

Many of the 16th and 17th century numismatic treatises for collec-

tors were to be found in the history and picture book sections: 

Enea Vico, Ex libris XXIII commentariorum in vetera imperatorum 

romanorum numismata, 2nd edition 1562 Venice; Hubert Goltzius, 

C. Iulius Caesar sive historiae imperatorum Caesarumque Romanorum 

ex antiquis numismatibus restitutae liber primus …, 1st edition 1563 

Brugges; Hubert Goltzius, Caesar Augustus sive historiae imperato-

rum Caesarumque romanorum ex antiquis numismatibus restitutae 

liber secundus …, 1st edition 1574 Brugges; Hubert Goltzius, Fastos 

magistratuum et triumphorum Romanorum ab urbe condita ad Augusti 
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obitum ex antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis 

restitutos …, 1st edition 1566 Brugges; Hulbert Goltzius, Keyserische 

Chronick oder Beschreibung aller Roem. Kayser …, 1588 Frankfurt; 

Fulvio Orsini, Familiae romanae quae reperiuntur in antiquis numisma-

tibus ab urbe condita ad tempora divi Augusti …, 1st edition 1577 Rome 

– the author was the natural son of one of the Orsinis who were 

considered to be relatives by the Rosenbergs; Henricus Bünting, De 

monetis et mensuris sacrae scripturae, 6th edition 1587 Magdeburg; 

Laevinus Hulsius, XII. primorum Caesarum et LXIIII. ipsorum uxorum 

et parentum ex antiquis numismatibus, …,1st edition 1597 Frankfurt; 

Laevinus Hulsius, Impp. romanorum numismatum series. a C. Ivlio 

Caesare ad Rudolphum II. …, 1st edition 1603 Frankfurt; Andrea Fulvio, 

Illustrium imagines, later edition 1606 Antwerp. 

The sixteenth century saw a rapid growth in numismatic lit-

erature: printed books accompanied collections. The increase of 

illustrated numismatic books was due to the expansion of the book 

market and the increased popularity of coin collecting which after 

1500 led to a dearth of quality ancient coins available to new collec-

tors. Coins and medals were considered an ideal and reliable source 

of knowledge about history and as such they formed part of library 

collections. For the Rosenbergs this history was of hereditary signifi-

cance. They saw themselves as the descendants of the patricians of 

ancient Rome who had also struck their own coins.

norum ex antiquis numismatibus restitutae liber secundus …, 

1.vydání v Brugách 1574; Hubert Goltzius, Fastos magistratuum 

et triumphorum Romanorum ab urbe condita ad Augusti obitum 

ex antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis 

restitutos …, 1. vydání v Brugách 1566; Hulbert Goltzius, 

Keyserische Chronick oder Beschreibung aller Roem. Kayser …, 

Frankfurt 1588; Fulvio Orsini, Familiae romanae quae reperiun-

tur in antiquis numismatibus ab urbe condita ad tempora divi 

Augusti … , 1. vydání v Římě 1577 – autor byl levobočkem jed-

noho z Orsiniů, ke kterým se hlásili i Rožmberkové; Henricus 

Bünting, De monetis et mensuris sacrae scripturae, 6. vydání 

v Magdeburgu 1587; Laevinus Hulsius, XII. primorum Caesarum 

et LXIIII. ipsorum uxorum et parentum ex antiquis numismatibus, 

…, 1. vydání ve Frankfurtu 1597; Laevinus Hulsius, Impp. roma-

norum numismatum series. a C. Ivlio Caesare ad Rudolphum 

II. …, 1. vydání ve Frankfurtu 1603; Andrea Fulvio, Illustrium 

imagines, pozdější vydání v Antverpách 1606. 

Šestnácté století zažilo prudký rozmach numismatické 

literatury, tištěné knihy se přiřadily po bok vlastním sbírkám. 

Ilustrovaná numismatická literatura vděčí za své rozšíření neje-

nom tehdejšímu vzrůstu knižního obchodu, ale také vzrůstají-

címu sběratelství mincí po roce 1500 a následné nouzi o kvalit-

ní materiál. Mince a medaile byly tehdy považovány za ideální 

a spolehlivý zdroj poučení o historii a jejích vynikajících mužích 

a jako takové byly numismatické sbírky součástí knihoven. Pro 

Rožmberky to navíc byla historie rodinná, prostřednictvím 

Orsinů se hlásili k patriciům antického Říma a jejich mincím.
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Coins Mince

1. Ducat undated (1582–1585)
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by two bears, both respectant, helmet with crest and man-

tling above escutcheon. Inscription broken above, separated by inner 

beaded border.

WILHELãREGIRENDãHERRàDàHAVSàROSENBER

Reverse: double-headed imperial eagle, displayed, quartered shield on 

breast, and crown above eagle. Inscription broken above, separated by 

inner beaded border.

RVDOLàIIàDàGàROàIMàSàAVGãHVNàBOEàREX

Mint mark: none, mint master Adam Hartman of Lesdorf, engraver Matyáš 

Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Horsky 1910, no. 5544; Kopicki 1983 not listed; 

Záplata 1994 not listed.

Collections: Vienna Kunsthistorisches Museum 175.664 (AV – 22·5 mm – 

3·51  g).

1. dukát b.l. (1582–1585)
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesančním štítě, nese-

ném dvěma medvědy s přivrácenými (?) hlavami, nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis oddělený vnitřním perlovcovým 

kruhem nahoře přerušen.

WILHELãREGIRENDãHERRàDàHAVSàROSENBER

Revers: dvouhlavý rozkřídlený říšský orel s čtvrceným štítem na prsou, 

nad orlem koruna. Opis oddělený vnitřním perlovcem nahoře pře-

rušen.

RVDOLàIIàDàGàROàIMàSàAVGãHVNàBOEàREX

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Adam Hartmann z Lesdorfu, rytec 

Matyáš Kauerhase.

Citace:  Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Horsky 1910, č. 5544; Kopicki 1983 neuvádí; 

Záplata 1994 neuvádí.

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 175.664 (AV – 22,5 mm – 

3,5  g).
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2. Ducat 1582
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, head left (from spectator's view) appearing 

above escutcheon. Date 15–82 split on either side of coat of arms. 

Inscription broken above, separated by inner beaded border.

GVILELãGVBERãGàDOMãROSENBã

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left (from 

spectator's view) with the Infant Jesus on his left and holds staff in right 

hand. Inscription broken below.

MONE★NOVA★ – AV – REãREICHSTEINà

Mint mark: none, mint master Adam Hartman of Lesdorf, engraver Matyáš 

Kauerhase. 

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 5; Donebauer 1888, no. 3710; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2487; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 1 

Collections: Nyíregyháza Museum (AV – 20·0 mm – 3·53 g – from find in 

Újfehéró, northeast Hungary, comprising 261 Hungarian and foreign 

gold coins); Collection A (AV – 21 mm – ? – from auction 5. 3. 1935 by 

Hess auction house; in inscription on obverse stop after GVBER). 

3. Ducat 1582
Obverse: Rosenberg-Orsini coat of arms in oval escutcheon, supported by 

two bears, respectant. Inscription separated by inner beaded border.

GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 158Z

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Between feet 

ornamental arabesque. Inscription broken above and below.

MONEàNOàAV – àREICHSTEN

Mint mark: none, mint master Adam Hartman of Lesdorf, engraver Ma  tyáš 

Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

2. dukát 1582
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící doleva (z hlediska pozorova-

tele) nad štítem vyčnívá. Dělený letopočet 15–82 po stranách znaku. 

Opis oddělený vnitřním perlovcovým kruhem nahoře přerušen.

GVILELãGVBERãGàDOMãROSENBã

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levé a s holí v pravé ruce. 

Opis dole přerušen.

MONE★NOVA★ – AV – REãREICHSTEINà

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Adam Hartmann z Lesdorfu, rytec 

Ma tyáš Kauerhase. 

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 5; Donebauer 1888, č. 3710; Friedensburg-Seger 

1901, č. 2487; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 1.

Sbírky: Muzeum Nyíregyháza (AV – 20,0 mm – 3,53 g – z nálezu v Újfehéró 

na severovýchodě Maďarska, který obsahoval 261 kusů maďarských 

i zahraničních zlatých mincí); Sbírka A (AV – 21 mm – ? – z aukce 

firmy Hess 5. 3. 1935; v opisu na aversu je však za GVBER tečka).

3. dukát 1582
Avers: rožmbersko-orsiniovský znak v oválném štítě neseném dvěma 

medvědy s přivrácenými hlavami. Opis oddělený vnitřním perlov-

covým kruhem.

GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 158Z

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva (z hle-

diska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a s holí v pravé ruce. 

Mezi chodidly ozdobná arabeska. Opis nahoře a dole přerušen.

MONEàNOàAV – àREICHSTEN

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Adam Hartmann z Lesdorfu, rytec 

Matyáš Kauerhase.
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Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983, no. 698.1; Záplata 1994, no. 2. 

Collections: – 

4. Ducat 1583
Obverse: Rosenberg-Orsini coat of arms in oval escutcheon, supported by 

two bears, respectant. Inscription separated by inner beaded border.

GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 1583

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Between feet 

ornamental arabesque. Inscription broken above and below.

MONEàNOàAV – àREICHSTEN

Mint mark: none, mint master Adam Hartman of Lesdorf, engraver Matyáš 

Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 6 (not illustrated and by the description alone, it is 

impossible to determine whether the entry concerns Catalogue no. 4 

or 5); Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 1901, no. 2488; 

Kopicki 1983, no. 698.2; Záplata 1994, no. 3. 

Collections: –

Note: except for date identical to Catalogue no. 3.

5. Ducat 1583
Obverse: Rosenberg-Orsini coat of arms in oval escutcheon, supported 

by two bears, reguardant. Inscription separated by inner corded 

border.

GVILELMàGVBERàDOMVS:ROSENBERGà83

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Between feet 

ornamental arabesque. Inscription broken above and below.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 698.1; Záplata 1994, č. 2. 

Sbírky: – 

4. dukát 1583
Avers: rožmbersko-orsiniovský znak v oválném štítě neseném dvěma 

medvědy s přivrácenými hlavami. Opis oddělený vnitřním perlov-

covým kruhem.

GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 1583

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva (z hle -

diska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a s holí v pra  vé ruce. 

Mezi chodidly ozdobná arabeska. Opis nahoře a dole přerušen.

MONEàNOàAV – àREICHSTEN

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Adam Hartmann z Lesdorfu, rytec 

Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 6 (bez vyobrazení, pouze podle popisu nelze jed-

noznačně určit, o který typ – č. 4 nebo č. 5 – se jedná); Donebauer 

1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901, č. 2488; Kopicki 1983, č. 

698.2; Záplata 1994, č. 3. 

Sbírky: –

Poznámka: až na letopočet je tento typ obrazově shodný s č. 3.

5. dukát 1583
Avers: rožmbersko-orsiniovský znak v oválném štítě neseném dvěma 

medvědy s odvrácenými hlavami. Opis oddělený vnitřním provaz-

covým kruhem.

GVILELMàGVBERàDOMVS:ROSENBERGà83

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva (z hle-

diska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a s holí v pravé ruce. 

Mezi chodidly ozdobná arabeska. Opis nahoře a dole přerušen.
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MONEàNOàAVRE – AàREICHSTENà

Mint mark: unmarked, mint master Adam Hartman of Lesdorf, engraver 

Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 6 (the year 1583 is not illustrated, making it impos-

sible to determine whether the entry concerns Catalogue no. 4 or 

5); Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 1901 not listed; 

Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed; Polívka 2000, no. 109 

(this specimen).

Collections: Private collection (AV – 21·7 mm – 3·5  g).

MONEàNOàAVRE – AàREICHSTENà

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Adam Hartmann z Lesdorfu, rytec 

Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 6 (uvádí tento ročník 1583 bez vyobrazení, proto 

nelze jednoznačně určit, o který typ – zda č. 4 nebo č. 5 – se jedná); 

Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901 neuvádějí; 

Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí; Polívka 2000, č. 109 

(tento exemplář).

Sbírky: Soukromá sbírka (AV – 21,7 mm – 3,5  g).

6. 2dukát 1584
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící dopředu nad štítem vyčnívá. 

Dělený letopočet 15–84 po stranách štítu. Opis oddělený vnitřním 

hladkým kruhem nahoře a dole přerušen.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

6. Two Ducat 1584
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, guardant, appearing above escutcheon. Date 

15–84 split on either side of escutcheon. Inscription broken above and 

below, separated by inner linear border.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 
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7. Ducat 1584
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, guardant, appearing above escutcheon. 

Above, seven-pointed crown, garlanded with ribbons flowing down 

sides. Inscription broken above and below, separated by inner beaded 

border.

àGVILELàGVBERà15à – à84àDOMàROSENBà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder and staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet miniature monogram. Inscription broken 

above and below.

+ – MONEàAVRà – miniature monogram – àREICHSTEINà

Mint mark: MA Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 3; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 8; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2491; Kopicki 1983, no. 700; Záplata 1994, no. 4. 

7. dukát 1584
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící dopředu nad štítem vyčnívá. 

Nahoře korunka se sedmi stěžejkami a ozdobnými stuhami splýva-

jícími po stranách. Opis oddělený vnitřním perlovcovým kruhem 

nahoře a dole přerušen.

àGVILELàGVBERà15à – à84àDOMàROSENBà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka. Opis nahoře a dole přerušen.

+ – MONEàAVRà – značka – àREICHSTEINà

Mincovní značka: MA hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 3; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; Saurma 

1883, č. 8; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901, č. 

2491; Kopicki 1983, č. 700; Záplata 1994, č. 4.

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka. Opis nahoře a dole přerušen.

+ – MONEàAVRà – značka – àREICHSTEINà

Mincovní značka: MA hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 7; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2489; Kopicki 1983, č. 699.1b; Záplata 1994, č. 5b.

Sbírky: –

Poznámka: jde o odražek o váze 2dukátu z 1dukátových razidel (č. 8).

the Infant Jesus on right shoulder and staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet miniature monogram. Inscription broken 

above and below.

+ – MONEàAVRà – miniature monogram – àREICHSTEINà

Mint mark: MA Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not list   ed; 

Saurma 1883, no. 7; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2489; Kopicki 1983, no. 699.1b; Záplata 1994, no. 5b.

Collections: – 

Note: coin of the weight of a two ducat piece struck from one ducat dies 

(Catalogue no. 8).
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Collections: Vienna Kunsthistorisches Museum 15.390 (AV – 21·4 mm – 3·50  g); 

Warsaw National Museum 545 MN (2747/8512) (AV – ? – 3·37 g).

Note: in the numismatic department of the Prague National Museum there 

is also a bronze cast of the ducat H5-146.301 (AE – 21·3 mm – 3·897  g). 

8. Ducat 1584
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, guardant, appearing above escutcheon. Date 

15–84 split on either side of escutcheon. Inscription broken above and 

below, separated by inner linear border.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder and staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet miniature monogram. Inscription broken 

above and below.

+ – MONEàAVRà – miniature monogram – àREICHSTEINà

Mint mark: MA Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not list ed; 

Saurma 1883, no. 9; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2490; Kopicki 1983, no. 699.1a; Záplata 1994, no. 5a.

Collections:  –

Note: coin in existence of the weight of a two ducat piece (Catalogue no. 6).

9.1. Six Ducat undated (1585) 
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the 

Golden Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends 

above shoulder.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: Rosenberg knight right, holding shield with Rosenberg-Orsini coat 

of arms in left hand and drawn sword in right. Encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece instead of inscription.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 1 (Viennese specimen); Miltner – Neumann 

1852–70 not listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; 

Friedensburg – Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 

1994, no. 17d.

Collections: Vienna Kunsthistorisches Museum 5·777 (AV – 31·5 mm – 21·04  g); 

Warsaw National Museum 546 MN (2747/8518) (AV – 31·5 mm – 21·06 g).

9.2. Silver coins from these dies
Bibliography: Hanka 1837, no. 1c; Killian 1858, no. 5147; Záplata 1994, no. 17e.

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.390 (AV – 21,4 mm – 3,50  g); 

Varšava Národní muzeum 545 MN (2747/8512) (AV – ? – 3,37 g).

Poznámka: je znám AE odlitek, který je uložený v Národním muzeu v Pra-

ze H5-146.301 (AE – 21,3 mm – 3,897  g). 

8. dukát 1584
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící dopředu nad štítem vyčnívá. 

Dělený letopočet 15–84 po stranách štítu. Opis oddělený vnitřním 

hladkým kruhem nahoře a dole přerušen.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka. Opis nahoře a dole přerušen.

+ – MONEàAVRà – značka – àREICHSTEINà

Mincovní značka: MA hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 9; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2490; Kopicki 1983, č. 699.1a; Záplata 1994, č. 5a.

Sbírky: –

Poznámka: je znám odražek o váze 2dukátu (č. 6).

9.1. 6dukát b.l. (1585) 
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: rožmberský jezdec zprava s rožmbersko-orsiniovským znakem 

na štítě v levé a s vytaseným mečem v pravé ruce. Místo opisu je po 

obvodu obtočen řád Zlatého rouna.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 1 (vídeňský odražek); Miltner – Neumann 1852–

70 neuvádějí; Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvá-

dí; Friedensburg – Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; 

Záplata 1994, č. 17d.

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 5.777 (AV – 31,5 mm – 21,04  g); 

Varšava Národní muzeum 546 MN (2747/8518) (AV – 31,5 mm – 21,06 g).

9.2. stříbrný odražek z těchto razidel.
Citace: Hanka 1837, č. 1c; Killian 1858, č. 5147; Záplata 1994, č. 17e.
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Sbírky: Praha Národní muzeum H5-114.970 (AR – 30,0 mm – 4,91  g); Varšava 

Národní muzeum 5527/1558 (23236 NPOMN) (AR – 31,5 mm – ?).

9.3. měděný odražek z těchto razidel 
Citace: Killian 1858, č. 5148; Záplata 1994, č. 17f.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-133VIIIbAE (AE – ? – 10,67 g – z nos-

tické sbírky).

10. 5dukát b.l. (1585)
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: rožmberský jezdec zprava s rožmbersko-orsiniovským znakem 

na štítě v levé a s vytaseným mečem v pravé ruce. Místo opisu je po 

obvodu obtočen řád Zlatého rouna.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2492; Kopicki 1983, č. 706c; Záplata 1994, č. 17c 

(jako 5dukát o váze 17,3  g). 

Sbírky: –

Poznámka: obrazově je tento typ shodný s č. 9.

11. 4dukát 1585
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zprava s řádem Zlatého rouna zavě-

šeným kolem krku. Opis začíná nad zády a končí pod bradou.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Revers: nahoře rovný, dole zakulacený štít s rožmbersko-orsiniovským 

znakem. Nad štítem helm, klenot a přikryvadla, kolem obtočen řád 

Zlatého rouna. Dělený letopočet v podobě číslic 8 a 5 umístěn po 

Collections: Prague National Museum H5-114.970 (AR – 30·0 mm – 4·91  g); 

Warsaw National Museum 5527/1558 (23236 NPOMN) (AR – 31·5 mm – ?).

9.3. Copper coins from these dies
Bibliography: Killian 1858, no. 5148; Záplata 1994, no. 17f.

Collections: Prague National Museum H5-133VIIIbAE (AE – ? – 10·67 g – from 

Nostitz Collection).

10. Five Ducat undated (1585)
Obverse: bust of William of Rosenberg left with collar of Order of the 

Golden Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends 

above shoulder.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: Rosenberg knight right holding shield with Rosenberg-Orsini coat 

of arms in left hand and drawn sword in right. Encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece instead of inscription.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2492; Kopicki 1983, no. 706c; Záplata 1994, no. 17c (like five 

ducat weighing 17·3  g).

Collections: –

Note: except for weight identical to Catalogue no. 9. 

11. Four Ducat 1585
Obverse: bust right of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins above shoulder and ends under chin.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Reverse: rectangular escutcheon with rounded base with Rosenberg-Orsini 

coat of arms. Helmet, crest and mantling above escutcheon, encircled 

by collar of Order of the Golden Fleece. Date in form of numbers 8 and 5 
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split on either side of escutcheon. Inscription broken above and below, 

separated by inner and outer beaded border.

MONEàAVREàREIC = – = HENSTEINENSà

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2496; Kopicki 1983, no. 704b; Záplata 1994, no. 15b. 

Collections: – 

Note: except for weight identical to Catalogue no. 16.

12.1. Four ducat 1585
Obverse: bust right of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins above shoulder and ends under chin.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Reverse: escutcheon with pointed base with Rosenberg-Orsini coat of arms 

in lower part of field, encircled by collar of Order of the Golden Fleece, 

date in the form Aoà–à85à with five-petal roses on either side. Three 

line inscription àFORTI= / =TVDOàETà SA= / =LVSàMEAàDNVSà above 

escutcheon.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901, no. 2495; Kopicki 1983, no. 705b; Záplata 1994, no. 16b

Collections: – 

Note: except for weight identical to Catalogue no. 17.

12.2. From these dies a silver coin 

weighing 10·5–11 g exists
Bibliography: Killian 1858, no. 5146; Jaschke 1994, no. 147; Záplata 1994, no. 16c.

Collections: – 

13. Four Ducat undated (1585)
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends above shoulder

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: Rosenberg knight right, holding shield with Rosenberg-Orsini coat 

of arms in left hand and drawn sword in right. Encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece instead of inscription.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 16; Donebauer 1888, no. 3703; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2493; Kopicki 1983, no. 706b; Záplata 1994, no. 17b. 

stranách štítu. Opis oddělený vnitřním i vnějším perlovcovým kru-

hem nahoře a dole přerušen.

MONEàAVREàREIC = – = HENSTEINENSà

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2496; Kopicki 1983, č. 704b; Záplata 1994, č. 15b. 

Sbírky: –

Poznámka: obrazově je tento typ shodný s č. 16.

12.1. 4dukát 1585
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zprava s řádem Zlatého rouna zavě-

šeným kolem krku. Opis začíná nad zády a končí pod bradou.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Revers: ve spodní části mincovního pole dole zahrocený štít s rožm-

bersko-orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna, 

letopočet v podobě Aoà–à85à s pětilistými růžičkami po jeho 

stranách. Nad štítem třířádkový nápis àFORTI= / =TVDOà ETàSA= / 

=LVSàMEAàDNVSà Bez opisu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2495; Kopicki 1983, č. 705b; Záplata 1994, č. 16b.

Sbírky: – 

Poznámka: obrazově je tento typ shodný s č. 17.

12.2. stříbrný odražek z těchto razidel 

o váze 10,5–11 g
Citace: Killian 1858, č. 5146; Jaschke 1994, č. 147; Záplata 1994, č. 16c.

Sbírky: –

13. 4dukát b.l. (1585)
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: rožmberský jezdec zprava s rožmbersko-orsiniovským znakem 

na štítě v levé a s vytaseným mečem v pravé ruce. Místo opisu je po 

obvodu obtočen řád Zlatého rouna.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 16; Donebauer 1888, č. 3703; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2493; Kopicki 1983, č. 706b; Záplata 1994, č. 17b. 



Catalogue no. 15 katalogové číslo 15



Catalogue no. 29katalogové číslo 29



katalogové číslo 30Catalogue no. 30



Catalogue no. 35 katalogové číslo 35
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Collections: Brno Moravské zemské museum 026276 (AV – 31·5 mm – 

13·977  g); Dresden Staatliche Kunstsammlungen 966 (AV – 31·3 mm 

– 13·955  g); Vienna Kunsthistorisches Museum 15.397 (AV – 30·07 mm 

– 13·01  g); Warsaw National Museum 550 MN (2747/8517) (AV – 31·5 mm 

– 14·02 g).

14. Three Ducat 1585
Obverse: bust right of William of Rosenberg with collar of Order of the 

Golden Fleece around neck. Inscription begins above shoulder and 

ends under chin.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Reverse: heater-shaped escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms in lower 

part of field, encircled by collar of Order of the Golden Fleece, date in form 

Aoà–à85à with five-petal roses on either side. Three line inscription àFORTI= 

/ =TVDOàETàSA= / =LVSàMEAàDNVSà above escutcheon.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Vienna Kunsthistorisches Museum 15.393 (AV – 27·4 mm and 

trace – 10·50  g).

Note: except for weight identical to Catalogue no. 17.

15. Three Ducat undated (1585)
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends above shoulder.

ñWILHELMñGVBER ñDOMñROSENBà

Reverse: Rosenberg knight right holding shield with Rosenberg-Orsini coat 

of arms in left hand and drawn sword in right. Encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece instead of inscription.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 1a; Miltner – Neumann 1852–70, no. 352; 

Sbírky: Brno Moravské zemské muzeum 026276 (AV – 31,5 mm – 

13,977  g); Drážďany Mincovní kabinet státních sbírek 966 (AV – 

31,3 mm – 13,955  g); Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.397 (AV 

– 30,07 mm – 13,01  g); Varšava Národní muzeum 550 MN (2747/8517) 

(AV – 31,5 mm – 14,02 g).

14. 3dukát 1585
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zprava s řádem Zlatého rouna zavě-

šeným kolem krku. Opis začíná nad zády a končí pod bradou.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Revers: ve spodní části mincovního pole dole zahrocený štít s rožm-

bersko-orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna, 

letopočet v podobě Aoà–à85à s pětilistými růžičkami po jeho 

stranách. Nad štítem třířádkový nápis àFORTI= / =TVDOàETàSA= / 

=LVSàMEAàDNVSà Bez opisu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí.

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.393 (AV – 27,4 mm a sto-

pa – 10,50  g). 

Poznámka: obrazově je tento typ shodný s č. 17.

15. 3dukát b.l. (1585)
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBER ñDOMñROSENBà

Revers: rožmberský jezdec zprava s rožmbersko-orsiniovským znakem 

na štítě v levé a s vytaseným mečem v pravé ruce. Místo opisu je po 

obvodu obtočen řád Zlatého rouna.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 1a; Miltner – Neumann 1852–70, č. 352; Saurma 
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Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2494; Kopicki 1983, no. 706a; Záplata 1994, no. 17a. 

Collections: Prague National Museum H5-35.692 (AV – 31·5 mm – 10·40 g 

– bought in 1920 from Mrs. E. Rumlerová).

1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2494; Kopicki 1983, č. 706a; Záplata 1994, č. 17a. 

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-35.692 (AV – 31,5 mm – 10,40 g 

– zakoupen v roce 1920 od paní E. Rumlerové).

16. 2dukát 1585
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zprava s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná nad zády a končí pod bradou.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Revers: nahoře rovný, dole zakulacený štít s rožmbersko-orsiniovským 

znakem. Nad štítem helm, klenot a přikryvadla, kolem obtočen řád 

Zlatého rouna. Dělený letopočet v podobě číslic 8 a 5 umístěn po 

stranách štítu. Opis oddělený vnitřním i vnějším perlovcovým kru-

hem nahoře a dole přerušen.

MONEàAVREàREIC=—=HENSTEINENS

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 6; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; Saurma 

1883, č. 11; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901, č. 

2498; Kopicki 1983, č. 704a; Záplata 1994, č. 15a.

16. Two Ducat 1585
Obverse: bust right of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins above shoulder and ends under chin.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Reverse: rectangular escutcheon with rounded base with Rosenberg-Orsini 

coat of arms. Helmet, crest and mantling above escutcheon, encircled 

by collar of Order of the Golden Fleece. Date in form of numbers 8 and 5 

split on either side of escutcheon. Inscription broken above and below, 

separated by inner and outer beaded border.

MONEàAVREàREIC=—=HENSTEINENS

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 6; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 11; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2498; Kopicki 1983, no. 704a; Záplata 1994, no. 15a. 
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Collections: Prague National Museum H5-36.179 (AV – 26·8 mm – 6·90  g); 

Vienna Kunsthistorisches Museum 15.392 (AV – 27·5 mm – 6·96  g); 

Warsaw National Museum 548 MN (2747/8513) (AV – ? – 7·0 g). 

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-36.179 (AV – 26,8 mm – 6,90  g); 

Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.392 (AV – 27,5 mm – 6,96  g); 

Varšava Národní muzeum 548 MN (2747/8513) (AV – ? – 7.0 g).  

17. Two Ducat 1585
Obverse: bust right of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins above shoulder and ends under chin.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Reverse: escutcheon with pointed base with Rosenberg-Orsini coat of arms 

in lower part of field, encircled by collar of Order of the Golden Fleece, 

date in form Aoà–à85. with five-petal roses on either side. Three line 

inscription àFORTI= / =TVDOàETàSA= / =LVSàMEAàDNVSà above 

escutcheon.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 434, no. 195; Hanka 1837, no. 5; Miltner 

– Neumann 1852–70, no. 350; Saurma 1883, no. 12; Donebauer 1888 

not listed; Friedensburg – Seger 1901, no. 2497; Kopicki 1983, no. 705a; 

Záplata 1994, no. 16a.

Collections: Prague National Museum H5-35.693 (AV – 26·6 mm – 6·90 g 

– probably from Valdštejn Collection).

18. Ducat 1585
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, guardant, appearing above escutcheon. Date 

15–85 split on either side of escutcheon. Inscription broken above and 

below, separated by inner linear border.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet miniature monogram. Inscription broken 

above and below.

17. 2dukát 1585
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zprava s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná nad zády a končí pod bradou.

6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6
Revers: ve spodní části mincovního pole dole zahrocený štít s rožm-

bersko-orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna, 

letopočet v podobě Aoà–à85. s pětilistými růžičkami po jeho stra-

nách. Nad štítem třířádkový nápis àFORTI= / =TVDO àETàSA= / 

=LVSàMEAàDNVSà Bez opisu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Valdštejn 1793, s. 434, č. 195; Hanka 1837, č. 5; Miltner – 

Neumann 1852–70, č. 350; Saurma 1883, č. 12; Donebauer 1888 

neuvádí; Friedensburg – Seger 1901, č. 2497; Kopicki 1983, č. 705a; 

Záplata 1994, č. 16a.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-35.693 (AV – 26,6 mm – 6,90 g – patr-

ně z Valdštejnovy sbírky).

18. dukát 1585
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící dopředu nad štítem vyčnívá. 

Dělený letopočet 15–85 po stranách štítu. Opis oddělený vnitřním 

hladkým kruhem nahoře a dole přerušen.

GVILELàGVBERà – àDOMàROSENBà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka. Opis nahoře a dole přerušen.
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+ – MONEàAVRà – miniature monogram – àREICHSTEINà

Mint mark: MA Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983, no. 699.2; Záplata 1994, no. 6.

Collections: – 

Note: except for date identical to Catalogue no. 6.

+ – MONEàAVRà – značka – àREICHSTEINà

Mincovní značka: MA hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 699.2; Záplata 1994, č. 6.

Sbírky: – 

Poznámka: až na letopočet je tento typ obrazově shodný s č. 6.

19. dukát 1585
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak v renesanční kartuši, nesený 

jedním medvědem, jehož hlava hledící dopředu nad štítem vyčnívá. 

Opis oddělený vnitřním perlovcovým kruhem dole přerušen.

GVLIELàGVBà – àDOMàROSENà1585à

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka napsaná formou ligatury. Opis nahoře a dole přerušen.

MONE≈AVR – ©©© – àREICHSTEINΔ

Mincovní značka: ©©© hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 13; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2499; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 7. 

Sbírky: Košice Východoslovenské múzeum (AV – 22,0 mm – 3,50  g); 

Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.391 (AV – 21,8 mm – 3,48  g).

20. dukát 1585
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole 

zakulacený štít s rožmbersko-orsiniovským znakem, obtočený 

řádem Zlatého rouna. Nad štítem helm s klenotem a přikryvadly. 

19. Ducat 1585
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, 

supported by single bear, guardant, appearing above escutcheon. 

Inscription broken below, separated by inner beaded border.

GVLIELàGVBà – àDOMàROSENà1585à

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also rests 

his right. Between feet miniature monogram in ligature. Inscription 

broken above and below.

MONE≈AVR – ©©© – àREICHSTEINΔ

Mint mark: ©©© Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engrav er Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 13; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2499; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 7. 

Collections: Košice Východoslovenské múzeum (AV – 22·0 mm – 3·50  g); 

Vienna Kunsthistorisches Museum 15.391 (AV – 21·8 mm – 3·48  g).

20. Ducat 1585
Obverse: rectangular escutcheon with rounded base with Rosenberg-

Orsini coat of arms, encircled by collar of Order of the Golden Fleece, 

in field without inner border. Helmet with crest and mantling above 
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escutcheon. Date in form of numbers 8–5 on either side of escutcheon. 

Inscription broken above and below.

GVLIELàGVB… – ¬DOMàROSEN

Reverse: St. Christopher steps to right, holding the Infant Jesus on right 

shoulder, staff in left hand on which he also rests his right, in field 

without inner border. Between feet miniature monogram in ligature. 

Inscription broken above and below.

àMOãAVREà – ©©© – àREICHSTENà

Mint mark: ©©© Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 14; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983, no. 701; Záplata 1994, no. 8. 

Collections: Collection A (AV – 22 mm – ?).

21. Ducat 1585
Obverse: oval escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms, encircled 

by collar of Order of the Golden Fleece, in field without inner border. 

Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above and below.

WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above 

and below.

MO+AVREà – REICHSTEINà85à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2500; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 9.

Collections: –

Note: except for date and mint mark identical to Catalogue no. 22 and no. 31.

Letopočet v podobě číslic 8–5 po stranách štítu. Opis nahoře 

a dole přerušen.

GVLIELàGVB… – ¬DOMàROSEN

Revers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu sv. Kryštof kráčející do prava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka napsaná formou ligatury. Opis nahoře a dole přerušen.

àMOãAVREà – ©©© – àREICHSTENà

Mincovní značka: ©©© hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 14; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 701; Záplata 1994, č. 8. 

Sbírky: sbírka A (AV – 22 mm – ?).

21. dukát 1585
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný štít s rožmbersko-

orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna. Nad štítem 

helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MO+AVREà – REICHSTEINà85à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2500; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 9.

Sbírky: – 

Poznámka: až na letopočet a značku je tento typ obrazově shodný s č. 22 a č. 31.
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22. dukát 1586
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný štít s rožmbersko-

orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna. Nad štítem 

helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly menším typem 

značka napsaná formou ligatury. Opis nahoře a dole přerušen.

MO+AVREà – ©©© – REICHSTEINà86à

Mincovní značka: ©©© hejtman panství Marcus Ambrosius z Brosenthalu, 

rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 15; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2502; Kopicki 1983, č. 703.1; Záplata 1994, č. 10. 

Sbírky: –

22. Ducat 1586
Obverse: oval escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms, encircled by collar 

of Order of the Golden Fleece, in field without inner border. Helmet with crest 

and mantling above escutcheon. Inscription broken above and below.

WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, hold-

ing the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he 

also rests his right. Between feet miniature monogram in ligature. 

Inscription broken above and below.

MO+AVRE. – ©©© – REICHSTEIN.86.

Mint mark: ©©© Marcus Ambrosius of Brosenthal, sheriff of the estate, 

engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 15; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2502; Kopicki 1983, no. 703.1; Záplata 1994, no. 10. 

Collections: –

23. 4dukát 1587
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: aliance rožmbersko-orsiniovského a pernštejnského znaku 

s medvědy jako štítonoši. Nad znaky helm s klenotem a přikryva-

dly. Místo opisu je po obvodu obtočen řád Zlatého rouna. Dělený 

letopočet v podobě číslic 8 a 7 umístěn dole po stranách řádového 

přívěsu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Monnoies en Or 1759, fol 210 (sbírka císaře Františka Lotrinského); 

Hanka 1837 neuvádí (odkazuje na Monnoies en Or); Miltner – 

Neumann 1852–70 neuvádějí; Saurma 1883, č. 17; Donebauer 1888 

23. Four Ducat 1587
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends above shoulder.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: marital achievement of Rosenberg-Orsini and Pernstein coat of 

arms with bears as shield supporters. Helmet with crest and mantling 

above coats of arms. Encircled by collar of Order of the Golden Fleece 

instead of inscription. Below, date in form of numbers 8 and 7 split on 

either side of Order ̉s badge.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Monnoies en Or 1759, folio 210 (Collection of Emperor Francis 

Lorraine); Hanka 1837 not listed (refers to Monnoies en Or); Miltner 

– Neumann 1852–70 not listed; Saurma 1883, no. 17; Donebauer 1888 
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not listed; Friedensburg – Seger 1901, no. 2503; Kopicki 1983, no. 708b; 

Záplata 1994, no. 18c. 

Collections: Vienna Kunsthistorisches Museum 15.394 (AV – 31·4 mm – 

14·07 g – from collection of Emperor Francis Lorraine).

24. Three Ducat 1587
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends above shoulder.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: marital achievement of Rosenberg-Orsini and Pernstein coat of arms 

with bears as shield supporters. Helmet with crest and mantling above coats 

of arms. Encircled by collar of Order of the Golden Fleece instead of inscription. 

Below, date in form of numbers 8 and 7 split on either side of Order's badge.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 2; Miltner – Neumann 1852–70, no. 353; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 18b 

(like 10·4 g three ducat).

Collections: –

Note: except for weight identical to Catalogue no. 23.

25. Two Ducat 1587
Obverse: bust left of William of Rosenberg with collar of Order of the Golden 

Fleece around neck. Inscription begins under chin and ends above shoulder.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Reverse: marital achievement of Rosenberg-Orsini and Pernstein coat of 

arms with bears as shield supporters. Helmet with crest and mantling 

above coats of arms. Encircled by collar of Order of the Golden Fleece 

instead of inscription. Below, date in form of numbers 8 and 7 split on 

either side of Order's badge.

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901, no. 2504; Kopicki 1983, no. 708; Záplata 1994, no. 18a (like 

6·9 g ducat).

Collections: –

Note: except for weight identical to Catalogue no. 23.

26.1. Ducat 1587
Obverse: round escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms, encircled by col-

lar of Order of the Golden Fleece, in field without inner border. Helmet with 

crest and mantling above escutcheon. Inscription broken above and below.

WILHELM.GVBà – àDOMΩROSENà

neuvádí; Friedensburg – Seger 1901, č. 2503; Kopicki 1983, č. 708b; 

Záplata 1994, č. 18c. 

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.394 (AV – 31,4 mm 

– 14,07 g – ze sbírky Františka Lotrinského).

24. 3dukát 1587
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: aliance rožmbersko-orsiniovského a pernštejnského znaku s med-

vědy jako štítonoši. Nad znaky helm s klenotem a přikryvadly. Místo 

opisu je po obvodu obtočen řád Zlatého rouna. Dělený letopočet 

v podobě číslic 8 a 7 umístěn dole po stranách řádového přívěsu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 2; Miltner – Neumann 1852–70, č. 353; Saurma 

1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901 

neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 18b (jako 3dukát 

o váze 10,4  g). 

Sbírky: –

Poznámka: tento typ je obrazově shodný s č. 23.

25. 2dukát 1587
Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva s řádem Zlatého rouna zavěše-

ným kolem krku. Opis začíná pod bradou a končí nad zády.

ñWILHELMñGVBERñDOMñROSENBà

Revers: aliance rožmbersko-orsiniovského a pernštejnského znaku 

s medvědy jako štítonoši. Nad znaky helm s klenotem a přikryva-

dly. Místo opisu je po obvodu obtočen řád Zlatého rouna. Dělený 

letopočet v podobě číslic 8 a 7 umístěn dole po stranách řádového 

přívěsu.

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2504; Kopicki 1983, č. 708; Záplata 1994, č. 18a (jako 

2dukát o váze 6,9  g). 

Sbírky: –

Poznámka: Tento typ je obrazově shodný s č. 23.

26.1. dukát 1587
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu kulatý štít s rožmbersko-

orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna. Nad štítem 

helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

WILHELM. GVBà – àDOMΩROSENà
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Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 11; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 18; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2505; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 11. 

Sbírky: Brno Moravské zemské muzeum 026277 (AV – 22,4 mm – 3,48  g); 

Praha Národní muzeum H5-35.694 (AV – 21,9 mm – 3,48 g – zakou-

pen v roce 1920 od pana Josefa Vojty ze Znojma).

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above 

and below.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 11; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 18; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2505; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 11. 

Collections: Brno Moravské zemské museum 026277 (AV – 22·4 mm – 3·48g); 

Prague National Museum H5-35.694 (AV – 21·9 mm – 3·48 g – bought in 

1920 from Mr. Josef Vojta, Znojmo).

26.2. varianta s opisem na aversu v podobě: 

WILHELM.GVBà – àDOMàROSENà
Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí. 

Sbírky: Kodaň Národní muzeum (AV – 23,0 mm – 3,44 g – koupeno 1849).

26.2. Variant exists with inscription on obverse 

in form: WILHELM.GVBà – àDOMàROSENà
Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Copenhagen Nationalmuseet (AV – 23·0 mm – 3·44 g – bought 1849).
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27. Ducat 1587
Obverse: round to oval escutcheon with slightly pointed base with Rosenberg-

Orsini coat of arms, encircled by collar of Order of the Golden Fleece, in 

field without inner border. Helmet with crest and mantling on either side 

of cross above coat of arms. Inscription broken above and below.

WILHELM.GVBà – àDOMàROSENà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above 

and below.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed. 

Collections: Prague National Museum H5-146.042 (AV – 22·0 mm – 3·256 g 

– from Chaura Collection).

28. Ducat 1587
Obverse: Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance escutcheon, encir-

cled by collar of Order of the Golden Fleece, in field without inner 

border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription 

broken above and below.

GVLIEL4GVBà – àDOM5ROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding the 

Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also rests his 

right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above and below.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 

not listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; 

Friedensburg – Seger 1901 not listed; Kopicki 1983, no. 702 (inscrip-

27. dukát 1587
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu kulatý až oválný, dole 

mírně zahrocený štít s rožmbersko-orsiniovským znakem, obtočený 

řádem Zlatého rouna. Nad štítem helm s klenotem a přikryvadly, po 

stranách po jednom křížku. Opis nahoře a dole přerušen.

WILHELMàGVBà – àDOMàROSENà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí. 

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-146.042 (AV – 22,0 mm – 3,256 g 

– z Chaurovy sbírky).

28. dukát 1587
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu rožmbersko-orsiniovský 

znak v renesančním štítě obtočeném řádem Zlatého rouna. Nad 

štítem helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

GVLIEL4GVBà – àDOM5ROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 702 (opis na aversu uvádí 
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v podobě GVILELàGVB. – DOMàROSEN a znění opisu na reversu 

v podobě ãMOàAVREà– REICHSTEINà87à) – Záplata 1994, č. 12 

(opisy jako Kopicki).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-146.611 (AV – 21,7 mm – 3,503  g); 

Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.395 (AV – 22,1 mm – 3,49  g); 

Varšava Národní muzeum 547 MN (2747/8515) (AV – ? – 3,50 g).

Poznámka: je znám AE odlitek, který je uložený v Národním muzeu v Pra-

ze H5-146.302 (AE – 21,7 mm – 4,629  g).

tion on obverse in form GVILELàGVBà– DOMàROSEN and on 

re verse in form ãMOàAVREà–REICHSTEINà87à); Záplata 1994, no. 12 

(inscriptions as Kopicki).

Collections: Prague National Museum H5-146.611 (AV – 21,7 mm – 3,503  g); 

Vienna Kunsthistorisches Museum 15.395 (AV – 22,1 mm – 3,49  g); 

Warsaw National Museum 547 MN (2747/8515) (AV – ? – 3,50 g).

Note: in the Numismatic Department of the Prague National Museum there is 

also a bronze cast of the ducat H5-146.302 (AE – 21,7 mm – 4,629  g).

 29.1. tolar 1587
Avers: polopostava Viléma z Rožmberka ve zbroji pootočená doleva 

(z hlediska pozorovatele) s řádem Zlatého rouna zavěšeným kolem 

krku, dole s malým orsiniovsko-rožmberským znakem v renesanč-

ním štítě. Opis oddělený vnitřním i vnějším perlovcovým kruhem 

dole přerušen.

òWILHELMãREGIRàD – àHAVSãROSENBã

Revers: sv. Kryštof kráčející doleva (z hlediska pozorovatele), s Ježíškem 

na levém rameni a holí v pravé ruce. Opis oddělený vnějším per-

lovcovým a dvojitým vnitřním (perlovcovým a hladkým) kruhem 

nahoře přerušen.

29.1. Taler 1587
Obverse: half figure turned slightly left of William of Rosenberg 

in armour, with collar of Order of the Golden Fleece around 

neck. Below, small Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance 

escutcheon. Inscription broken below, separated by inner and 

outer beaded border.

òWILHELMãREGIRàD – àHAVSãROSENBã

Reverse: St. Christopher steps to left, holding the Infant Jesus on left 

shoulder and staff in right hand. Inscription broken above, sepa-

rated by outer beaded border and double inner border (beaded 

and linear).
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MONETAãNOVAãARGENãREICHSTEINã87

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 434, no. 197; Appel 1805, p. 104, pl. VII, no. 

815; Hanka 1837, no. 10; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; Ernst 

1876 (description of specimen in Vienna and mention of another in 

Montenuovo Collection); Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not 

listed; Friedensburg – Seger 1901 not listed; Nohejlová 1953; Polívka 

1965; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 19a. 

Collections: Prague National Museum H5-35.695 (AR – 42·4 mm – 28·27 g – 

probably from Valdštejn Collection); Vienna Kunsthistorisches Museum 

128.521 (AR – 42·9 mm and trace – 29·03 g – bought in 1875 from Dr. 

Missong for 300 florins).

Note: in the Numismatic Department of the Prague National Museum there 

is also a bronze cast of the same taler (H5-87.009), which, together with 

other so-called ‘Killian forgeries‘, was donated by an anonymous donor 

in 1933 for study purposes.

29.2. Variant with inscription on obverse in form: 

WILHELMãREGIR ◆
◆D–àHAVSãROSENBã 

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901, no. 2506 (from Berlin Münzkabinett); Kopicki 1983 not 

listed; Záplata 1994, no. 19b.

Collections: –

29.3. Variant with inscription on reverse in form: 

MONETAãNOVAãARGTNãREICHSTEINã87
Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 19, Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983, no. 697; Záplata 1994, no. 19c. 

Collections: –

30. Taler 1587
Obverse: inside inner beaded border Rosenberg-Orsini coat of arms in renaissance 

escutcheon, encircled by collar of Order of the Golden Fleece. Helmet with 

crest and mantling above escutcheon. Inscription broken above and below.

WILHELMãREGIRã – DãHAVSãROSENBã87

Reverse: inside inner linear border two-headed imperial eagle, displayed, 

with quartered shield on breast, on which is small central escutcheon, 

encircled by collar of Order of the Golden Fleece. Eagle above crown. 

Inscription broken above.

RVDOLãIIãDãGãROMãIMã SãAãGãHãBOHEãREX√

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

MONETAãNOVAãARGENãREICHSTEINã87

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Valdštejn 1793, s. 434, č. 197; Appel 1805, s. 104, tab. VII, č. 815; 

Hanka 1837, č. 10; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; Ernst 

1876 (vídeňský exemplář a druhý ve sbírce Montenuovo); Saurma 

1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901 

neuvádějí; Nohejlová 1953; Polívka 1965; Kopicki 1983 neuvádí; 

Záplata 1994, č. 19a.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-35.695 (AR – 42,4 mm – 28,27 g; 

patrně z Valdštejnovy sbírky); Vídeň Uměleckohistorické muzeum 

128.521 (AR – 42,9 mm a stopa – 29,03 g – koupeno v roce 1875 od 

dr. Missonga za 300 zl.).

Poznámka: v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze je také 

AE (bronzový ?) odlitek téhož tolaru (H5-87.009), který spolu s tzv. 

kiliánskými falsy věnoval v roce 1933 neznámý dárce pro studijní 

účely.

29.2. Literatura také uvádí variantu s opisem na aversu 

v podobě: WILHELMãREGIR ◆
◆D – àHAVSãROSENBã 

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2506 (z berlínského kabinetu); Kopicki 1983 neuvá-

dí; Záplata 1994, č. 19b.

Sbírky: –

29.3. Varianta s opisem na reversu v podobě: 

MONETAãNOVAãARGTNãREICHSTEINã87
Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 19, Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 697; Záplata 1994, č. 19c. 

Sbírky: –

30. tolar 1587
Avers: ve vnitřním perlovcovém kruhu rožmbersko-orsiniovský znak 

v renesančním štítě obtočeném řádem Zlatého rouna. Nad štítem 

helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře i dole přerušen.

WILHELMãREGIRã – DãHAVSãROSENBã87

Revers: v hladkém vnitřním kruhu dvouhlavý rozkřídlený říšský orel 

s čtvrceným štítem, v němž je malý středový štítek, na prsou, 

obtočeným řádem Zlatého rouna, nad orlem koruna. Opis nahoře 

přerušen.

RVDOLãIIãDãGãROMãIMã SãAãGãHãBOHEãREX√

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.
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Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Ječný 1930 s. 10; Nohejlová 1953; Polívka 

1965; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 20. 

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-35.696 (AR – 42,6 mm – 28,60 g 

– dar Cyrila Bartoně z Dobenína); Tolar je z Vogelovy sbírky, dra-

žené v roce 1927 u firmy Leo Hamburger (č. 4687). Oceňovaný 

předběžně na 2000–3000 marek, pro Národní muzeum jej za 1700 

marek koupil Cyril Bartoň z Dobenína. Archiv Živnostenské banky 

uchovává půvabný dopis jejího ředitele Jaroslava Preisse Bartoňovi: 

„Milý příteli! Prodává se právě ve sbírce nejvzácnější česká mince, 

a sice tolar pana Viléma z Rožmberka. Muzeum tohoto tolaru vůbec 

nemá a rádo by jej mělo ve svých sbírkách, což jest také ve veřejném 

zájmu. Cena jeho bude činiti 15–20000 Kč. Za museum bude dražiti 

pan Dr. Skalský. Prosím, abyste laskavě vyslovil souhlas s tím, aby 

museum mohlo na Váš účet tolar tento zakoupiti a aby byl Vaším 

jménem věnován do sbírek musea. Krytí bychom obstarali z Vašeho 

účtu u Živnostenské banky. Děkuji Vám srdečně za Vaši laskavou 

ochotu, pozdravuji Vás upřímně, atd. V Praze dne 9. dubna 1927.“ 

(Archiv České národní banky, fond Živnostenské banky v Praze, sign. 

ŽB-S VII/i-1-I).

31. dukát 1590
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný štít s rožmbersko-

orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna. Nad štítem 

helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

WILHELòGVBà – àDOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MO+AVREà – REICHSTEINà90à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Ječný 1930 p. 10; Nohejlová 1953; Polívka 1965; 

Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 20.

Collections: Prague National Museum H5-35.696 (AR – 42·6 mm – 28·60 g 

– donated by Cyril Bartoň of Dobenín); this taler is from the Vogel Collection, 

auctioned in 1927 by the auction house Leo Hamburger (no. 4687). Valued 

at approximately 2,000–3,000 marks, the coin was bought for the National 

Museum by Cyril Bartoň of Dobenín for 1,700 marks. A charming letter from 

the director Jaroslav Preiss to Mr. Bartoň is preserved in the archives of the 

Živnostenská Bank: “Dear friend, the most precious Czech coin in the collec-

tion is currently being sold, namely a William of Rosenberg taler. The National 

Museum does not have this taler and would like to have it in its collection, 

which would also be in the public interest. Its price will amount to between 

15 and 20,000 crowns. Dr. Skalský will be bidding for the museum. Please 

would you be so kind as to give your consent to the museum's buying this 

taler at your expense and donating it in your name to its collection. We would 

attend to the covering of expenses through the use of your account at the 

Živnostenská Bank. I heartily thank you for your benevolence, sincere greet-

ings, etc. Prague, 9th April 1927.” (Archive of the Czech National Bank, fund of 

the Živnostenská (Trade) Bank, Prague, sign. ŽB-S VII/i-1-I).

31. Ducat 1590
Obverse: oval escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms, encircled by collar 

of the Order of the Golden Fleece, in field without inner border. Helmet with 

crest and mantling above escutcheon. Inscription broken above and below.

WILHELòGVBà – àDOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above 

and below.

MO+AVREà – REICHSTEINà90à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.
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Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983, no. 703.2; Záplata 1994, no. 13. 

Collections: – 

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 703.2; Záplata 1994, č. 13. 

Sbírky: – 

32.1. Ducat 1590
Obverse: round escutcheon with Rosenberg-Orsini coat of arms, encircled 

by collar of Order of the Golden Fleece, in field without inner border. 

Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above and below.

WILHELM.GVBà – àDOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, holding 

the Infant Jesus on right shoulder, staff in left hand on which he also 

rests his right. Between feet five-petal rose. Inscription broken above 

and below.

MO+AVRE+ – REICHSTEINà90à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Valdštejn 1793 p. 434, no. 198 (but in inscription on reverse without 

+ after AVRE); Hanka 1837, no. 11; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 21; Donebauer 1888, no. 3711; Friedensburg – Seger 1901, 

no. 2508; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 14. 

32.1. dukát 1590
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu kulatý štít s rožm-

bersko-orsiniovským znakem, obtočený řádem Zlatého rouna. 

Nad štítem helm s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole 

přerušen.

WILHELM. GVBà – àDOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni, v levé ruce 

hůl, o kterou se opírá i pravou rukou. Mezi chodidly pětilistá růže. 

Opis nahoře a dole přerušen.

MO+AVRE+ – REICHSTEINà90à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Valdštejn 1793 s. 434, č. 198 (ale v opisu na reversu bez + za 

AVRE); Hanka 1837, č. 11; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 21; Donebauer 1888, č. 3711; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2508; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 14. 
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32.2. Variant with inscription on obverse in form: 

WILHELM. GVBà – àDOM+ROSEN
Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Ko picki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Frankfurt Deutsche Bundesbank (AV – 22·7 mm – 3·504  g); 

Warsaw National Museum 551 MN (2747/8520) (AV – ? –3·50 g).

32.2. varianta s opisem na aversu v podobě: 

WILHELM.  GVBà – àDOM+ROSEN
Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí.

Sbírky: Frankfurt Německá spolková banka (AV – 22,7 mm – 3,504  g); 

Varšava Národní muzeum 551 MN (2747/8520) (AV – ? –3,50 g).

32.3. varianta s opisem na aversu v podobě: 

WILHELM. GVBà – àDOM◆ROSEN
Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-36.180 (AV – 22,2 mm – 3,489 g 

– zakoupen v roce 1921 od pana N. Trinera z Varnsdorfu).

32.3. Variant with inscription on obverse in form: 

WILHELM. GVBà – àDOM◆ROSEN
Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Prague National Museum H5-36.180 (AV – 22·2 mm – 3·489 g 

– bought in 1921 from Mr. N. Triner, Varnsdorf).

Collections: Prague National Museum H5-146.043 (AV – 22·5 mm – 3·481 g 

– from Chaura Collection); Prague National Museum H5-146.612 (AV 

– 22·6 mm – 3·455g – war reparations); Vienna Kunsthistorisches 

Museum 15.396 (AV – 22·4 mm – 3·46 g).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-146.043 (AV – 22,5 mm – 3,481 g 

– z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-146.612 (AV – 

22,6 mm – 3,455 g – poválečný konfiskát); Vídeň Uměleckohistorické 

muzeum 15.396 (AV – 22,4 mm – 3,46 g).
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33. Ducat 1592
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, sup-

ported by two bears, respectant. Helmet with crest and mantling above 

escutcheon. Inscription broken above and below, separated by inner 

beaded border.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to right, 

holding the Infant Jesus on right shoulder and staff in both hands. 

Inscription broken above and below, separated by inner beaded 

border. 

MOòAVREà – REICHSTENÑ9ZÑ

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837, no. 16; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 25; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2509; Kopicki 1983, no. 709; Záplata 1994, no. 21. 

Collections: Frankfurt Deutsche Bundesbank (AV – 22·0 mm – 3·518  g); 

Prague National Museum H5-36.329 (AV – 22·0 mm – 3·498  g); Warsaw 

National Museum 552 MN (2747/8520) (AV – ? – 3·50 g).

34. Ducat 1593
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with pointed base with snake 

on fess, supported by two bears, both respectant, in field without inner 

border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription 

broken above and below.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 26; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901 not listed; Kopicki 1983, no. 710; Záplata 1994, no. 22.

33. dukát 1592
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis oddělený vnitřním perlovcovým kru-

hem nahoře i dole přerušen.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Revers: Ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doprava 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na pravém rameni a oběma 

rukama se opírající o hůl. Opis oddělený vnitřním perlovcovým 

kruhem nahoře i dole přerušen. 

MOòAVREà – REICHSTENÑ9ZÑ

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837, č. 16; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 25; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2509; Kopicki 1983, č. 709; Záplata 1994, č. 21. 

Sbírky: Frankfurt Německá spolková banka (AV – 22,0 mm – 3,518  g); 

Praha Národní muzeum H5-36.329 (AV – 22,0 mm – 3,498  g); Varšava 

Národní muzeum 552 MN (2747/8520) (AV – ? – 3,50 g).

34. dukát 1593
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný, dole zahrocený 

rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně nesený 

dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm s kleno-

tem a přikryvadly. Opis nahoře i dole přerušen.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 26; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 710; Záplata 1994, č. 22. 
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Sbírky: Drážďany Mincovní kabinet státních sbírek SK 967 (AV – 22,4 mm 

– 3,511  g).

Collections: Dresden Staatliche Kunstsammlungen SK 967 (AV – 22·4 mm 

– 3·511  g).

35. dukát 1593
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s odvrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis oddělený vnitřním perlovcovým 

kruhem nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Revers: ve vnitřním provazcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2511; Kopicki 1983, č. 711; Záplata 1994, č. 23. 

35. Ducat 1593
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, supported 

by two bears, reguardant. Helmet with crest and mantling above 

escutcheon. Inscription broken above, separated by inner beaded 

border.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Reverse: inside inner corded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2511; Kopicki 1983, no. 711; Záplata 1994, no. 23. 
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Sbírky: Brno Moravské zemské muzeum 207882 (AV – 22,0 mm – 

3,516  g); Praha Národní muzeum H5-36.346 (AV – 21,9 mm – 3,488 g 

– vydražen v roce 1925 na aukci firmy Reichmann u. Co. v Halle); 

Praha Národní muzeum H5-146.039 (AV – 21,9 mm – 3,505 g – daro-

vala roku 1930 První česká vzájemná pojišťovna); Sbírka A (AV – ? – 

?); Varšava Národní muzeum 553 MN (2747/8521) (AV – ? – 3,50 g).

Collections: Brno Moravské zemské museum 207882 (AV – 22·0 mm – 3·516 g); 

Prague National Museum H5-36.346 (AV – 21·9 mm – 3·488 g – bought in 

1925 at auction, Reichmann & Co., Halle); Prague National Museum H5-

146.039 (AV – 21·9 mm – 3·505 g – donated in 1930 by First Czech Mutual 

Insurance Company); Collection A (AV – ? – ?); Warsaw National Museum 

553 MN (2747/8521) (AV – ? – 3·50 g).

36. dukát 1593
Avers: V mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný, dole zahrocený 

rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně nesený 

dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm s kleno-

tem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Revers: Ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis začínající dole u pravé nohy sv. Kryštofa 

nahoře a dole přerušen.

MOàAVREàRE – ICHSTENà93à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – 

Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neuvádí.

Sbírky: Sbírka A (AV – ? – ?).

37. dukát 1593
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole zahro-

cený rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

36. Ducat 1593
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with pointed base with snake 

on fess, supported by two bears, respectant, in field without inner 

border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription 

broken above and below.

PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, 

holding the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. 

Inscription beginning at St. Christopher's right foot, broken above 

and below.

MOàAVREàRE – ICHSTENà93à

Mint mark: none, engraver Ma tyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Collection A (AV – ? – ?).

37. Ducat 1593
Obverse: Rosenberg-Orsini coat of arms with pointed base with snake on 

fess, supported by two bears, respectant, in field without inner border. 

Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above and below.
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PETRVSàWOKà – àGV – BEà – àDOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1593 

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901, č. 2512; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 24.

Sbírky: –

Poznámka: až na letopočet je tento typ obrazově shodný s č. 38.

PETRVSàWOKà – àGV – BEà – àDOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1593 

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2512; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 24.

Collections: – 

Note: except for date identical to Catalogue no. 38.

38. Ducat 1594
Obverse: heater-shaped Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, 

supported by two bears, respectant, in field without inner border. 

Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above and below.

PETRVSàWOKà – àGV – BEà – DOMàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Valdštejn 1793 p. 435, no. 202; Hanka 1837, no. 17; Miltner 

– Neumann 1852–70 not listed; Saurma 1883, no. 27; Donebauer 1888, 

no. 3718; Friedensburg – Seger 1901, no. 2513; Kopicki 1983, no. 712; 

Záplata 1994, no. 25. 

Collections: Brno Moravské zemské museum 026280 (AV – 22,1 mm – 

3·513  g); Copenhagen Nationalmuseet NM (AV – 22·0 mm – 3·49  g); 

38. dukát 1594
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole zahro-

cený rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře a dole přerušen.

PETRVSàWOKà – àGV – BEà – DOMàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Valdštejn 1793 s. 435, č. 202; Hanka 1837, č. 17; Miltner – 

Neumann 1852–70 neuvádějí; Saurma 1883, č. 27; Donebauer 1888, 

č. 3718; Friedensburg – Seger 1901, č. 2513; Kopicki 1983, č. 712; 

Záplata 1994, č. 25. 

Sbírky: Brno Moravské zemské muzeum 026280 (AV – 22,1 mm – 

3,513  g); Drážďany Mincovní kabinet státních sbírek SK 968 (AV 
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– 21,9 mm – 3,495  g); Kodaň Národní muzeum (AV – 22,0 mm 

– 3,49  g); Paříž Národní knihovna 2357(1) (AV – 22,0 mm – 3,33  g); 

Plzeň Západočeské muzeum J1901 (AV – 21,7 mm – 3,50  g); Praha 

Národní muzeum H5-36.347 (AV – 21,8 mm – 3,489 g – zakoupen 

v roce 1925 na aukci firmy Reichmann & Co. v Halle); Praha Národní 

muzeum H5-146.040 (AV – 21,7 mm – 3,477 g – dar První české vzá-

jemné pojišťovny v roce 1930); Praha Národní muzeum H5-146.044 

(AV – 21,8 mm – 3,479 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muze-

um H5-146.613 (AV – 22,0 mm – 3,509 g – poválečný konfiskát); 

Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.398 (AV – 21,7 mm – 3,48  g); 

Varšava Národní muzeum 554 MN (2747/8522) (AV – ? – 3,48 g).

Dresden Staatliche Kunstsammlungen SK 968 (AV – 21·9 mm – 3·495  g); 

Paris Bibliothèque nationale 2357(1) (AV – 22·0 mm – 3·33  g); Pilsen 

Západočeské museum J1901 (AV – 21·7 mm – 3·50  g); Prague National 

Museum H5-36.347 (AV – 21·8 mm – 3·489 g – bought in 1925 at auc-

tion, Reichmann & Co., Halle); Prague National Museum H5-146.040 (AV 

– 21·7 mm – 3·477 g – gift of First Czech Mutual Insurance Company 

1930); Prague National Museum H5-146.044 (AV – 21·8 mm – 3·479 g 

– from Chaura Collection); Prague National Museum H5-146.613 (AV 

– 22·0 mm – 3·509 g – war reparations); Vienna Kunsthistorisches 

Museum 15.398 (AV – 21·7 mm – 3·48  g); Warsaw National Museum 554 

MN (2747/8522) (AV – ? – 3·48 g).

39. dukát 1594
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu oválný rožmbersko-orsi-

niovský znak s hadem na půlícím břevně nesený dvěma medvědy 

s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm s klenotem a přikryvadly. 

Opis nahoře a dole přerušen.

PETRVSàWOKà – àGVBàDàROSEN

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neu-

vádí.

Sbírky: Vídeň Uměleckohistorické muzeum 15.399 (AV – 21,7 mm – 

3,50  g).

39. Ducat 1594
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, supported 

by two bears, both respectant, in field without inner border. Helmet 

with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken above 

and below.

PETRVSàWOKà – àGVBàDàROSEN

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – 

Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not listed.

Collections: Vienna Kunst historisches Museum 15.399 (AV – 21·7 mm – 

3·50  g).
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40. dukát 1594
Avers: Nahoře rovný, dole zahrocený rožmbersko-orsiniovský znak 

s hadem na půlícím břevně nesený dvěma medvědy s odvrácenými 

hlavami. Nad štítem helm s klenotem a přikryvadly. Opis oddělený 

vnitřním i vnějším hladkým kruhem nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Revers: Ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594à

Mincovní značka: neznačeno, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádě-

jí; Saurma 1883 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901 neuvádějí; 

Donebauer 1888 neuvádí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994 neu-

vádí; Jaschke 1994, č. 148.

Sbírky: Praha Česká národní banka 684 (AV – 21,80 mm – 3,49  g); Praha 

Národní muzeum H5-146.045 (AV – 21,7 mm – 3,501 g – z Chaurovy 

sbírky).

41. dukát 1595
Avers: oválný rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s odvrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis oddělený vnitřním perlovcovým 

kruhem nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Revers: ve vnitřním provazcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Valentin Hanisch, rytec Matyáš 

Kauerhase.

40. Ducat 1594
Obverse: heater-shaped Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, 

supported by two bears, reguardant. Helmet with crest and mantling 

above escutcheon. Inscription broken above, separated by inner and 

outer linear border.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

MONEàNOãAVREAàREICHSTENENSISà1594à

Mint mark: none, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Friedensburg – Seger 1901 not listed; 

Donebauer 1888 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994 not 

listed.

Collections: Czech National Bank, Prague 684 (AV – 21·80 mm – 3·49  g); 

Prague National Museum H5-146.045 (AV – 21·7 mm – 3·501 g – from 

Chaura Collection).

41. Ducat 1595
Obverse: oval Rosenberg-Orsini coat of arms with snake on fess, supported 

by two bears, reguardant. Helmet with crest and mantling above 

escutcheon. Inscription broken above, separated by inner beaded 

border.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

Reverse: inside inner corded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, mint master Valentin Hanisch, engraver Matyáš 

Kauerhase.
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Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883, č. 28; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 

1901, č. 2514; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 30.

Sbírky: –

Poznámka: až na letopočet je tento typ obrazově shodný s č. 35.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not listed; 

Saurma 1883, no. 28; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg – Seger 

1901, no. 2514; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 30.

Collections: –

Note: except for the date identical to Catalogue no. 35.

42. Ducat 1595
Obverse: rectangular Rosenberg-Orsini coat of arms with rounded base, 

supported by two bears, reguardant, in field without inner border. 

Helmet with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, mint master Valentin Hanisch, engraver Matyáš 

Kauerhase.

Bibliography: Valdštejn 1793 p. 435, no. 203; Hanka 1837, no. 18; Miltner 

– Neumann 1852–70 not listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 

1888 not listed; Friedensburg – Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not 

listed; Záplata 1994, no. 26.

Collections: Prague National Museum H5-36.320 (AV – 21·6 mm – 3·459 g 

– bought from Mr. Joseph Vojta, Znojmo); Vienna Kunsthistorisches 

Museum 15.400 (AV – 21·9 mm – 3·50  g).

43. Ducat 1595
Obverse: rectangular Rosenberg-Orsini coat of arms with rounded base 

with snake on fess, supported by two bears, reguardant, in field with-

out inner border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. 

Inscription broken above.

42. dukát 1595
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole zaku-

lacený (?) rožmbersko-orsiniovský znak bez hada na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s odvrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Revers: Ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Valentin Hanisch, rytec Matyáš 

Kauerhase.

Citace: Valdštejn 1793 s. 435, č. 203; Hanka 1837, č. 18; Miltner – 

Neumann 1852–70 neuvádějí; Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 

1888 neuvádí; Friedensburg – Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 

neuvádí; Záplata 1994, č. 26.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-36.320 (AV – 21,6 mm – 3,459 g – kou-

peno od pana Josefa Vojty ze Znojma); Vídeň Uměleckohistorické 

muzeum 15.400 (AV – 21,9 mm – 3,50  g).

43. dukát 1595
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole zaku-

lacený (?) rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s odvrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře přerušen.
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PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

95àMONEàNOàAVREAàREICHTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Valentin Hanisch, rytec Matyáš 

Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 27.

Sbírky: Brusel Královská knihovna (AV – 21,4 mm – 3,23  g); Frankfurt 

Německá spolková banka (AV – 22,2 mm – 3,500  g); Pardubice 

Východočeské muzeum (AV – ? – ?); Praha Národní muzeum 

H5-146.041 (AV – 21,9 mm – 3,482 g – zakoupen od Klenotů 

– Starožitností v roce 1968 za 2500,- Kčs); Praha Národní muzeum 

H5-146.046 (AV – 22,6 mm – 3,502 g – z Chaurovy sbírky).

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

95àMONEàNOàAVREAàREICHTEINENSISà15à

Mint mark: none, mint master Valentin Hanisch, engraver Matyáš 

Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 27.

Collections: Brussels Koninklijke Bibliotheek (AV – 21·4 mm – 3·23  g); 

Frankfurt Deutsche Bundesbank (AV – 22·2 mm – 3·500  g); Pardubice 

Východočeské museum (AV – ? – ?); Prague National Museum H5-

146.041 (AV – 21·9 mm – 3·482 g bought in 1968 for 2,500 crowns 

from domestic art market); Prague National Museum H5-146.046 (AV 

– 22·6 mm – 3·502 g – from Chaura Collection).

44. Ducat 1595
Obverse: rectangular Rosenberg-Orsini coat of arms with rounded base 

with snake on fess, supported by two bears, respectant, in field with-

44. dukát 1595
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu nahoře rovný, dole zaku-

lacený (?) rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 
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nesený dvěma medvědy s přivrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Valentin Hanisch, rytec Matyáš Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888 neuvádí; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983, č. 713; Záplata 1994, č. 29.

Sbírky: –

out inner border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. 

Inscription broken above.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

the Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription 

broken above.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, mint master Valentin Hanisch, engraver Matyáš Kauerhase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888 not listed; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Kopicki 1983, no. 713; Záplata 1994, no. 29.

Collections: –

45. Ducat 1595
Obverse: rectangular Rosenberg-Orsini coat of arms with pointed base with 

snake on fess, supported by two bears, both reguardant, in field with-

out inner border. Helmet with crest and mantling above escutcheon. 

Inscription broken above.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Reverse: inside inner beaded border St. Christopher steps to left, holding 

Infant Jesus on left shoulder and staff in right hand. Inscription broken 

above.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mint mark: none, mint master Valentin Hanisch, engraver Matyáš Kauer-

hase.

Bibliography: Hanka 1837 not listed; Miltner – Neumann 1852–70 not 

listed; Saurma 1883 not listed; Donebauer 1888, no. 3719; Friedensburg 

– Seger 1901 not listed; Kopicki 1983 not listed; Záplata 1994, no. 28.

Collections: Nürnberg Germanisches Nationalmuseum (AV – 22·2 mm – 3·509  g); 

Prague National Museum H5-146.614 (AV – 22·1 mm – 3·507  g); Collection 

A (AV – ? –?); Warsaw National Museum 555 MN (2747/8523) (AV – ? – 3·50 g).

45. dukát 1595
Avers: v mincovním poli bez vnitřního kruhu obdélníkovitý, dole zašpi-

čatělý rožmbersko-orsiniovský znak s hadem na půlícím břevně 

nesený dvěma medvědy s odvrácenými hlavami. Nad štítem helm 

s klenotem a přikryvadly. Opis nahoře přerušen.

PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

Revers: ve vnitřním perlovcovém kruhu sv. Kryštof kráčející doleva 

(z hlediska pozorovatele), s Ježíškem na levém rameni a pravou 

rukou se opírající o hůl. Opis nahoře přerušen.

95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

Mincovní značka: neznačeno, mincmistr Valentin Hanisch, rytec Matyáš 

Kauerhase.

Citace: Hanka 1837 neuvádí; Miltner – Neumann 1852–70 neuvádějí; 

Saurma 1883 neuvádí; Donebauer 1888, č. 3719; Friedensburg 

– Seger 1901 neuvádějí; Kopicki 1983 neuvádí; Záplata 1994, č. 28.

Sbírky: Norimberk Germánské národní muzeum (AV – 22,2 mm – 3,509  g); 

Praha Národní muzeum H5-146.614 (AV – 22,1 mm – 3,507  g); sbírka A (AV 

– ? –?); Varšava Národní muzeum 555 MN (2747/8523) (AV – ? – 3,50 g).
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Typologie
Pro zjednodušení práce s určováním rožmberských mincí 

zařazujeme i přehled jednotlivých typů. Typologie vychází 

z údajů shromážděných v katalogu rožmberských mincí, jed-

notlivé kusy doplňují údaje z příslušné literatury. Jednotlivé 

mince prošly tedy samostatným posouzením obrazů i opisů, 

a to zvlášť na aversu a na reversu, a pokud to bylo možné, byla 

sledována posloupnost v chronologickém pořadí. Mince byly 

zároveň vyhledány v literatuře, pokud v ní byly podchyceny 

(jejich citace je však uvedena pouze u popisů v katalogové 

části, stejně jako zastoupení jednotlivých mincí ve veřejných 

sbírkách). Jednotlivé existující kombinace jsou tedy prezento-

vány nejdřív stručnými popisy zachycujícími hlavní charakte-

rové rysy obrazů a znění opisů na aversu i reversu, tyto popisy 

jsou značeny malými písmeny a případné varianty číslicemi. 

V samotných tabulkách jednotlivých nominálů, které jsou 

v chronologickém sledu, je pak ke každému z nich přiřazen 

typ, případně varianta typu s přehledným označením obrazu 

i opisu aversu a reversu, zvlášť je uvedena mincovní značka 

či kov. 

I . Mince Viléma z Rožmberka – násobky dukátů 

a jejich odražky

AVERS – Obraz

a) poprsí Viléma z Rožmberka zprava

b) poprsí Viléma z Rožmberka zleva

AVERS – Opis

a) 6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6

b) +WILHELM+GVBER+DOM+ROSENBà

REVERS – Obraz

a) štít obtočený řádem Zlatého rouna, letopočet 8–5, opis ve 

vnitřním i vnějším perlovci

b) třířádkový nápis a štít obtočený řádem Zlatého rouna, leto-

počet Aoà– 85à, bez opisu

c) rytíř na koni, bez opisu

d) alianční znaky, letopočet 8–7, bez opisu

REVERS – Opis

a) MONEàAVREàREIC = – = HENSTEINENSà

Typology
For the purposes of simplifying the identification of Rosenberg 

coins an overall view of the individual kinds is included. The typol-

ogy arises from the facts gathered in compiling the catalogue of 

Rosenberg coins; information about individual pieces drawn from 

the relevant literature completes the picture. Individual coins were 

subjected to an independent analysis of the pictures and inscriptions 

on both their obverse and reverse and where possible their chronol-

ogy was traced. Likewise literature was examined for references to 

and classification of these coins (quotations from which appear only 

in the descriptive section of the catalogue, like individual coins are 

presented in public collections). The existing individual combina-

tions are thus presented by concise descriptions, capturing the 

primary characteristics of the pictures and the wording on both the 

obverse and reverse, these descriptions are marked by small letters 

and where appropriate variations in their numbers. In the tables of 

the individual denominations, listed in chronological order, a type is 

attributed to each and where necessary a variation of the type with 

a clear classification of the picture and description of the obverse 

and reverse; the mint mark and metal are shown separately.

I . Coins of William of Rosenberg – multiple ducats

OBVERSE – Image

a) bust right of William of Rosenberg

b) bust left of William of Rosenberg

OBVERSE – Inscription

a) 6GVLIELM6GVBER5DOM6ROSEN6

b) +WILHELM+GVBER+DOM+ROSENBà

REVERSE – Image

a) escutcheon encircled by collar of Order of the Golden Fleece, date 

8–5, inscription separated by inner and outer beaded border

b) three line inscription and escutcheon encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece, date Aoà– 85à

c) knight, no inscription

d) marital achievement of coat of arms, date 8–7, no inscription

REVERSE – Inscription

a) MONEàAVREàREIC = – = HENSTEINENSà
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II. Mince Viléma z Rožmberka – dukáty

AVERS – Obraz

a) ve vnitřním perlovci oválný znak, jeden medvěd doleva, po 

stranách letopočet 15–82, obraz nahoře do opisu

b) ve vnitřním perlovci oválný znak, dva medvědi s přivráce-

nými hlavami, opis vcelku

c) ve vnitřním provazci oválný znak, dva medvědi s odvráce-

nými hlavami, opis vcelku

d) ve vnitřním perlovci oválný znak, jeden medvěd dopředu, 

nad ním koruna, obraz nahoře i dole do opisu

e) ve vnitřním perlovci renesanční znak, dva medvědi s přivrá-

cenými hlavami, obraz nahoře do opisu

f) 1. ve vnitřním hladkém kruhu oválný znak, jeden medvěd dopře-

du, letopočet 15–84 po stranách, obraz nahoře i dole do opisu

 2. ve vnitřním hladkém kruhu oválný znak, jeden medvěd 

dopředu, letopočet 15–85 po stranách, obraz nahoře i dole 

do opisu

II. Coins of William of Rosenberg – ducats

OBVERSE – Picture

a) oval escutcheon supported by single bear, head left, date 

15–82 split on either side of coat of arms, inscription broken 

above, separated by inner beaded border

b) oval escutcheon supported by two bears, respectant, helmet 

with crest and mantling above escutcheon. Inscription broken 

above, separated by inner beaded border

c) oval escutcheon, supported by two bears, reguardant. Inscript-
ion uninterrupted 

d) oval escutcheon, supported by single bear, guardant, crown 

above, inscription broken above and below

e) renaissance escutcheon, supported by two bears, respectant, 

inscription broken above, separated by inner beaded border

f) 1. oval escutcheon, supported by single bear, guardant, date 

15–84 split on either side of escutcheon, inscription broken 

above and below, separated by inner linear border.

* silver specimen; ** copper specimen; *** coin of the weight of a two 

ducat piece struck from one ducat dies (Catalogue no. 8).

* jde o AR odražek; ** jde o AE (Cu) odražek; *** jde o odražek o váze 

2dukátu z 1dukátových razidel č. typu 8.

  Typ Avers Avers Revers Revers Mincovní Nominál

  Obraz Opis Obraz Opis značka

  6 Ducat (1585) 9.1. I.b) I.b) I.c) - - 6dukát b.l. (1585)

 9.2.* I.b) I.b) I.c) - -

 9.3.** I.b) I.b) I.c) - -

  5 Ducat (1585) 10. I.b) I.b) I.c) - - 5dukát b.l. (1585)

  4 Ducat 1585 11. I.a) I.a) I.a) I.a) - 4dukát 1585

  4 Ducat 1585 12.1. I.a) I.a) I.b) - - 4dukát 1585

 12.2.* I.a) I.a) I.b) - -

  4 Ducat (1585) 13. I.b) I.b) I.c) - - 4dukát b.l. (1585) 

  4 Ducat 1587 23. I.b) I.b) I.d) - - 4dukát 1587

  3 Ducat 1585 14. I.a) I.a) I.b) - - 3dukát 1585

  3 Ducat (1585) 15. I.b) I.b) I.c) - - 3dukát b.l. (1585)

  3 Ducat 1587 24. I.b) I.b) I.d) - - 3dukát 1587

  2 Ducat 1584 6.*** II.e)1. II.e) II.d) II.d)1. MA. 2dukát 1584

  2 Ducat 1585 16. I.a) I.a) I.a) I.a) - 2dukát 1585

  2 Ducat 1585 17. I.a) I.a) I.b) - - 2dukát 1585

  2 Ducat 1587 25. I.b) I.b) I.d) - - 2dukát 1587

  Obverse Obverse Reverse Reverse

    Denomination Type Picture Inscription Picture Inscription Mint mark
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g) ve vnitřním perlovci oválný znak, jeden medvěd dopředu, 

obraz dole do opisu

h) bez vnitřního kruhu, nahoře rovný, dole zakulacený znak 

obtočený řádem zlatého rouna, po stranách dělený letopo-

čet 8–5, obraz nahoře i dole do opisu

i) bez vnitřního kruhu, oválný znak obtočený řádem zlatého 

rouna, obraz nahoře i dole do opisu

j) bez vnitřního kruhu, kulatý znak obtočený řádem zlatého 

rouna, obraz nahoře i dole do opisu

k) bez vnitřního kruhu, kulatý znak obtočený řádem zlatého 

rouna, nahoře po stranách po jednom křížku, obraz nahoře 

i dole do opisu

l) bez vnitřního kruhu, renesanční znak obtočený řádem zlaté-

ho rouna, obraz nahoře i dole do opisu

AVERS – Opis

a)   GVILEL:GVBER:GàDOM:ROSENB:

b) 1. GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 158Z

 2. GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 1583à

c)   GVILELMàGVBERàDOMVSãROSENBERGà83

d)   àGVILELàGVBERà15à–à84àDOMàROSENBà

e)   GVILELàGVBERà – à DOMàROSENBà

f)   GVLIELàGVBà – à DOMàROSENà1585à

g) 1. GVLIELàGVB…–¬DOMàROSEN

 2. GVILEL4GVBà – àDOM5ROSEN

h)   WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

i)  1. WILHELM.GVBà – àDOMΩROSENà

 2. WILHELM.GVBà – àDOMàROSENà

 3. WILHELM.GVBà – àDOM◆ROSENà

j)    WILHELMãREGIRENDãHERRàDàHAVSàROSENBER

REVERS – Obraz

a) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doleva, obraz dole do 

opisu

b) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doleva, mezi chodidly ara-

beska, obraz nahoře i dole do opisu

c) ve vnitřním provazci sv. Kryštof doleva, mezi chodidly ara-

beska, obraz nahoře i dole do opisu

d) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doprava, mezi chodidly 

značka, obraz nahoře i dole do opisu

e) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doprava, mezi chodidly 

značka ligaturou, obraz nahoře i dole do opisu

 2. oval escutcheon, supported by single bear, guardant, date 

15–85 split on either side of escutcheon, inscription broken 

above and below, separated by inner linear border

g) oval escutcheon supported by single bear, guardant, inscrip-

tion broken below, separated by inner beaded border

h) rectangular escutcheon with rounded base, encircled by collar 

of Order of the Golden Fleece, date in form of numbers 8–5 on 

either side of escutcheon, inscription broken above and below.

i) oval escutcheon, encircled by collar of Order of the Golden 

Fleece, in field without inner border, inscription broken above 

and below.

j) round escutcheon, encircled by collar of Order of the Golden 

Fleece, in field without inner border, inscription broken above 

and below

k) round escutcheon, encircled by collar of Order of the Golden 

Fleece, in field without inner border, on either side of cross 

above coat of arms, inscription broken above and below

l) renaissance escutcheon, encircled by collar of Order of the 

Golden Fleece, in field without inner border, inscription bro-

ken above and below

OBVERSE – Inscription

a)   GVILEL:GVBER:GàDOM:ROSENB:

b) 1. GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 158Z

 2. GVILELVSàGVBERàDOMVSãROSENBERG 1583à

c)   GVILELMàGVBERàDOMVSãROSENBERGà83

d)   àGVILELàGVBERà15à–à84àDOMàROSENBà

e)   GVILELàGVBERà – à DOMàROSENBà

f)   GVLIELàGVBà – à DOMàROSENà1585à

g 1. GVLIELàGVB…–¬DOMàROSEN

 2. GVILEL4GVBà – àDOM5ROSEN

h)   WILHEL∑GVBà – àDOMàROSEN

i)  1. WILHELM.GVBà – àDOMΩROSENà

 2. WILHELM.GVBà – àDOMàROSENà

 3. WILHELM.GVBà – àDOM◆ROSENà

j)    WILHELMãREGIRENDãHERRàDàHAVSàROSENBER

REVERSE – Picture

a) inside inner beaded border St. Christopher steps to left, 

inscription broken below

b) inside inner beaded border St. Christopher steps to left, between 

feet ornamental arabesque, inscription broken above and below
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f) bez vnitřního kruhu, sv. Kryštof doprava, mezi chodidly 

značka ligaturou, obraz nahoře i dole do opisu

g) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doprava, mezi chodidly 

pětilistá růže, obraz nahoře i dole do opisu

h) říšský orel

REVERS – Opis

a)   MONE★NOVA★ – AV – REãREICHSTEINà

b)   MONEàNOàAV – àREICHSTEN

c)   MONEàNOàAVRE – AàREICHSTENà

d) 1. + – MONEàAVRà– ©©© – àREICHSTEINà

 2. MONE≈AVR – ©©© – àREICHSTEINΔ

e)   àMOãAVREà– ©©© – àREICHSTENà

f) 1. MOΩAVREà – REICHSTEINà85à

 2. MOΩAVREà – REICHSTEINà86à

 3. MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

 4. MOΩAVREà – REICHSTEINà90à

c) inside inner beaded border St. Christopher steps to left, between 

feet ornamental arabesque, inscription broken above and below

d) inside inner beaded border St. Christopher steps to right, between 

feet miniature monogram, inscription broken above and below

e) inside inner beaded border St. Christopher steps to right, between feet 

miniature monogram in ligature, inscription broken above and below

f) St. Christopher steps to right, in field without inner border, 

between feet miniature monogram in ligature, inscription broken 

above and below

g) inside inner beaded border St. Christopher steps to right, between 

feet five-petal rose, inscription broken above and below

h) imperial eagle

REVERSE – Inscription

a)    MONE★NOVA★ – AV – REãREICHSTEINà

b)   MONEàNOàAV – àREICHSTEN

c)    MONEàNOàAVRE – AàREICHSTENà

 Typ Avers Avers Revers Revers Mincovní Nominál

  Obraz Opis Obraz Opis značka, kov

Ducat (1582–85) 1. II.e) II.j) II.h) II.g) - dukát b.l. (1582–85)

Ducat 1582 2. II.a) II.a) II.a) II.a) - dukát 1582

 3. II.b) II.b)1. II.b) II.b) -

Ducat 1583 4. II.b) II.b)2. II.b) II.b) - dukát 1583

 5. II.c) II.c) II.c) II.c) -

Ducat 1584 7. II.d) II.d) II.d) II.d)1. MA. dukát 1584

 8. II.f)1. II.e) II.d) II.d)1. MA.

Ducat 1585 18. II.f)2. II.e) II.d) II.d)1. MA. dukát 1585

 19. II.g) II.f) II.e) II.d)2. ©©© 

 20. II.h) II.g)1. II.f) II.e) ©©© 

 21. II.i) II.h) II.g) II.f)1. -

Ducat 1586 22. II.i) II.h) II.e) II.f)2. ©©©  dukát 1586

Ducat 1587 26.1. II.j) II.i)1. II.g) II.f)3. - dukát 1587

 26.2. II.j) II.i)2. II.g) II.f)3. -

 27. II.k) II.i)2. II.g) II.f)3. -

 28. II.l) II.g)2. II.g) II.f)3. -

Ducat 1590 31. II.i) II.h) II.f) II.f)4. - dukát 1590

 32.1. II.j) II.i)2. II.g) II.f)5. -

 32.2. II.j) II.i)1. II.g) II.f)5. -

 32.3. II.j) II.i)3. II.g) II.f)5. -

  Obverse Obverse Reverse Reverse Mint mark,

Denomination Type Picture Inscription Picture Inscription Metal
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 5. MOΩAVREΩ – REICHSTEINà90à

g)   RVDOLàIIàDàGàROàIMàSàAVGãHVNàBOEàREX

d) 1. + – MONEàAVRà– ©©© – àREICHSTEINà

 2. MONE≈AVR – ©©© – àREICHSTEINΔ

e)    àMOãAVREà– ©©© – àREICHSTENà

f)  1.  MOΩAVREà – REICHSTEINà85à

 2. MOΩAVREà – REICHSTEINà86à

 3. MOàAVREà – REICHSTEINΩ87

 4. MOΩAVREà – REICHSTEINà90à

 5. MOΩAVREΩ – REICHSTEINà90à

g)   RVDOLàIIàDàGàROàIMàSàAVGãHVNàBOEàREX

Nominál Typ Avers Avers Revers Revers Mincovní

  Obraz Opis Obraz Opis značka, kov

tolar 1587  29.1. III.a) III.a)1. III.a) III.a)1. - Taler 1587

 29.2. III.a) III.a)2. III.a) III.a)1. - 

 29.3. III.a) III.a)1. III.a) III.a)2. -

 30. III.b) III.b) III.b) III.b) -

  Obverse Obverse Reverse Reverse Mint mark, Denomination

 Type Picture Inscription Picture Inscription Metal

III. Mince Viléma z Rožmberka – tolary

AVERS – Obraz

a) polopostava Viléma z Rožmberka

b) znak s řádem Zlatého rouna

AVERS – Opis

a) 1. ∑WILHELMãREGIRàD – àHAVSãROSENBã

 2. ∑WILHELMãREGIR◆
◆D – àHAVSãROSENBã

b)   WILHELMãREGIRã – DãHAVSãROSENBã87

REVERS – Obraz

a) sv. Kryštof

b) říšský orel

REVERS – Opis

a) 1. MONETAãNOVAãARGENãREICHSTEINã87

 2. MONETAãNOVAãARGTNãREICHSTEINã87

b)   RVDOLãIIãDãGãROMãIMãSãAãGãHãBOHEãREX∑

III. Coins of William of Rosenberg – Talers

OBVERSE – Picture

a) half figure of William of Rosenberg 

b) coat of arms encircled by collar of Order of the Golden Fleece

OBVERSE – Inscription

a) 1. ∑WILHELMãREGIRàD – àHAVSãROSENBã

 2. ∑WILHELMãREGIR◆
◆D – àHAVSãROSENBã

b)   WILHELMãREGIRã – DãHAVSãROSENBã87

REVERSE – Picture

a) St. Christopher 

b) imperial eagle

REVERSE – Inscription

a)  1. MONETAãNOVAãARGENãREICHSTEINã87

 2. MONETAãNOVAãARGTNãREICHSTEINã87

b)   RVDOLãIIãDãGãROMãIMãSãAãGãHãBOHEãREX∑
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IV. Mince Petra Voka z Rožmberka – dukáty

AVERS – Obraz

a) ve vnitřním perlovci oválný štít s hadem, přivrácené hlavy 

medvědů, obraz nahoře i dole do opisu

b) bez vnitřního kruhu, oválný, dole zahrocený štít s hadem, 

přivrácené hlavy medvědů, obraz nahoře i dole do opisu

c) ve vnitřním perlovci oválný štít s hadem, odvrácené hlavy 

medvědů, obraz nahoře do opisu

d) bez vnitřního kruhu, nahoře rovný, dole zahrocený štít 

s hadem, přivrácené hlavy medvědů, obraz nahoře i dole 

do opisu

e) bez vnitřního kruhu, oválný štít s hadem, přivrácené hlavy 

medvědů, obraz nahoře i dole do opisu

f) vnější a vnitřní hladký kruh, nahoře rovný, dole zahrocený 

štít s hadem, odvrácené hlavy medvědů, obraz nahoře do 

opisu

g) bez vnitřního kruhu, nahoře rovný, dole zakulacený (?) 

štít bez hada, odvrácené hlavy medvědů, obraz nahoře do 

opisu

h) bez vnitřního kruhu, nahoře rovný, dole zakulacený (?) 

štít s hadem, odvrácené hlavy medvědů, obraz nahoře do 

opisu

i) bez vnitřního kruhu, nahoře rovný, dole zakulacený (?) štít 

s hadem, přivrácené hlavy medvědů, obraz nahoře do 

opisu

j) bez vnitřního kruhu, obdélníkovitý, dole zahrocený štít s ha-

dem, odvrácené hlavy medvědů, obraz nahoře do opisu

AVERS – Opis

a)   PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

b) 1. PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

 2. PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

c)   PETRVSàWOKà – GV – BEà – DOMàROSEN

d)   PETRVSàWOKà – GVBàDàROSEN

REVERS – Obraz

a) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doprava, obraz nahoře 

i dole do opisu

b) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doleva, obraz nahoře do 

opisu

c) ve vnitřním provazci sv. Kryštof doleva, obraz nahoře do 

opisu

IV. Coins of Peter-Vok of Rosenberg – ducats

OBVERSE – Picture

a) oval escutcheon with snake on fess, supported by two bears, 

respectant, inscription broken above and below, separated by 

inner beaded border

b) oval escutcheonon with pointed base with snake on fess, sup-

ported by two bears, respectant, in field without inner border, 

inscription broken above and below

c) oval escutcheon with snake on fess, supported by two bears, 

reguardant, inscription broken above, separated by inner beaded 

border

d) escutcheon with pointed base with snake on fess, supported by 

two bears, respectant, in field without inner border, inscription 

broken above and below

e) oval escutcheon with snake on fess, supported by two bears,  

respectant, in field without inner border, inscription broken above 

and below

f) heater-shaped escutcheon with snake on fess, supported by two 

bears, reguardant, inscription broken above, separated by inner 

and outer linear border

g) rectangular escutcheon with rounded base, supported by two bears, 

reguardant, in field without inner border, inscription broken above

h) rectangular escutcheon with rounded base with snake on fess, 

supported by two bears, reguardant, in field without inner border, 

inscription broken above

i) rectangular escutcheon with rounded base with snake on fess, 

supported by two bears, respectant, in field without inner border, 

inscription broken above

j) rectangular escutcheon with pointed base with snake on fess, sup-

ported by two bears, reguardant, in field without inner border, 

inscription broken above.

OBVERSE – Inscription

a)    PETERàWOKHà – GVBàDàROSEN

b)  1. PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆ

 2. PETRVSàWOKàVRSàGVBàDOMàROSENBERGICÆà

c)    PETRVSàWOKà – GV – BEà – DOMàROSEN

d)    PETRVSàWOKà – GVBàDàROSEN

REVERSE – Picture

a) inside inner beaded border St. Christopher steps to right, inscrip-

tion broken above and below
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d) ve vnitřním perlovci sv. Kryštof doleva, obraz nahoře i dole 

do opisu, opis začíná dole u pravé nohy sv. Kryštofa

REVERS – Opis

a)   MO∑AVREà – REICHSTENÑ9ZÑ

b) 1. à93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

 2. à95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

 3. à95àMONEàNOàAVREAàREICHTEINENSISà15

c) 1. MONEàNO:AVREAàREICHSTENENSISà1593

 2. àMONEàNO:AVREAàREICHSTENENSISà1594

d)   MOàAVRàRE – ICHSTEINà93à

b) inside inner beaded border St. Christopher steps to left, inscription 

broken above

c) inside inner corded border St. Christopher steps to left, inscription 

broken above

d) inside inner beaded border St. Christopher steps to left, inscrip-

tion beginning at St. Christopher's right foot, broken above and 

below

REVERSE – Inscription

a)   MO∑AVREà – REICHSTENÑ9ZÑ

b) 1. à93àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

 2. à95àMONEàNOàAVREAàREICHSTEINENSISà15à

 3. à95àMONEàNOàAVREAàREICHTEINENSISà15

c) 1.  MONEàNO:AVREAàREICHSTENENSISà1593

 2. àMONEàNO:AVREAàREICHSTENENSISà1594

d)   MOàAVRàRE – ICHSTEINà93à

  Typ Avers Avers Revers Revers Mincovní Nominál

  Obraz Opis Obraz Opis značka, kov

Ducat 1592 33. IV.a) IV.a) IV.a) IV.a) - dukát 1592

Ducat 1593 34. IV.b) IV.a) IV.b) IV.b)1. - dukát 1593

 35. IV.c) IV.b)1. IV.c) IV.b)1. -

 36. IV.b) IV.a) IV.d) IV.d) -

 37. IV.d) IV.c) IV.b) IV.c)1. -

Ducat 1594 38. IV.d) IV.c) IV.b) IV.c)2. - dukát 1594

 39. IV.e) IV.d) IV.b) IV.c)2. -

 40. IV.f) IV.b)1. IV.b) IV.c)2. -

Ducat 1595  41. IV.c) IV.b)1. IV.c) IV.b)2. - dukát 1595

 42. IV.g) IV.b)2. IV.b) IV.b)3. -

 43. IV.h) IV.b)2. IV.b) IV.b)3. -

 44. IV.i) IV.b)2. IV.b) IV.b)2. -

 45. IV.j) IV.b)2. IV.b) IV.b)3. -

  Obverse Obverse Reverse Reverse Mint mark, 

Denomination Type Picture Inscription Picture Inscription Metal
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46. medaile Viléma z Rožmberka 

mezi lety 1556–1585

Avers: poprsí v brnění zprava, opis

WILHELMàREGIRENDERàHERRàDESà HAVSàROSENBERGà

Revers: znak nesený orsinskými medvědy, opis

∑EIL∑MIT∑WEIL

Citace: Hanka 1837, č. 13; Miltner – Neumann 1852–70, č. 349; Saurma 

1883, č. 1; Friedensburg – Seger 1901, č. 2486; Záplata 1994, č. 31.

Sbírky: –

Medaile zdá se být dnes známa jen z literatury, ani Hanka 

ji asi neměl v ruce, když neuvádí jako u jiných kusů její váhu. 

Rožmberk na ní dosud nemá řád Zlatého rouna, musela tedy 

vzniknout před rokem 1585 a dolní hranicí je rok 1556, kdy při-

jal nový erb. V roce 1551 prohlásil král šestnáctiletého Viléma 

plnoletým a umožnil mu ujmout se správy statků. V roce 1554 

žádal Vilém uznání přednostního postavení pánů z Rožmber-

ka, které si nyní nárokovala knížata z Plavna. To se mu také 

v roce 1556 podařilo prosadit a s odvoláním na svůj italský 

původ rozšířil tehdy rodinný znak: původní pětilistou růži 

doplnil třemi kosmými pruhy a jako mluvící štítonoše si zvolil 

orsinské medvědy (ursus = medvěd; Pánek 1983). Medaile 

Viléma z Rožmberka představuje, jak si přál být pamatován 

v budoucnosti – brnění odkazuje na vojenskou službu panov-

níkovi, na které šlechta zakládala své přednostní postavení 

ve společnosti, opis jej určuje jako vládnoucí hlavu rožmber-

ského domu a znak jako potomka římských knížat. Osobní 

heslo Spěchej pomalu zvolil si již dvanáctiletý na studiích, kde 

četl o císaři Augustovi u Suetonia, že „pro dokonalého vůdce 

46. William of Rosenberg Medal

1556–1585

Obverse: bust right in armour, inscription

WILHELMàREGIRENDERàHERRàDESà HAVSàROSENBERGà

Reverse: coat of arms supported by Orsini bears, inscription

∑EIL∑MIT∑WEIL

Bibliography: Hanka 1837, no. 13; Miltner – Neumann 1852–70, no. 349; Saurma 

1883, no. 1; Friedensburg – Seger 1901, no. 2486; Záplata 1994, no. 31

Collections: –

The medal appears to be known only from literary sources, prob-

ably not even Hanka had handled it, since, unlike other pieces, its weight 

is not stated. As the collar of the Order of the Golden Fleece is not 

depicted, it must have originated before 1585, but after 1556, when the 

Rosenbergs adopted a new coat of arms. In 1551 the King proclaimed 

the sixteen year old William of age, enabling him to assume administra-

tion of the estates. In 1554 William demanded recognition as the highest 

noble of the kingdom, a position to which the Plavno princes were lay-

ing claim at the time. He managed to enforce this in 1556 and, appealing 

to his Italian descent, he also enlarged the then family coat of arms, add-

ing the Orsini coat of arms (shield divided bendwise of six) to the original 

five petal rose and electing the Orsini bears as canting shield supporters 

(ursus = bear; Pánek 1983). The medal of William of Rosenberg rep-

resents how he wished to be remembered in posterity: the armour 

referring to the military service rendered to the sovereign on which 

the aristocracy based its foremost position in society, the inscription 

designating him as the ruling head of the House of Rosenberg and the 

coat of arms manifesting his descendancy from the princes of ancient 

Rome. He chose his personal motto ‘Hurry slowly’ as a twelve year old at 

Medals Medaile
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nebylo podle jeho soudu nic nevhodnějšího nežli spěch a po-

šetilá ukvapenost; proto často užíval řeckého přísloví Spěchej 

pomalu“ (O renesančním ideálu státnické rozvahy podrobně 

Wind 1968, 97-112).

47. jednostranná medaile Viléma z Rožmberka

Antonio Abondio, patrně mezi lety 1556 a 1566

Avers: Vousaté poprsí zprava, v brnění a v plášti, přehozeném přes levé 

rameno. Opis

GVLIEMVS AB ROSENBERG PRINCEPS VRSINVS.  Značeno AA

Citace: Fiala 1909, s. 26, č. 2 (podle popisu E. Mikše, který ji viděl ve 

sbírce strahovské kanonie); Habich 1934, č. 3351 (podle Fialova 

popisu)

Sbírky: – 

Jednostrannou medaili o průměru 52 mm známe jenom 

ze starého popisu pražského směnárníka Emanuela Mikše 

(1821–1900), který ji kdysi viděl v numismatické sbírce stra-

hovských premonstrátů. Fiala správně podotýká, že „tento 

zvláštní titul neobjevuje se na žádné jiné z četných medajlí 

tohoto znamenitého českého pána.“ Mikšův popis jinak dobře 

odpovídá předchozí medaili (č. k. 46), liší se jazykem opisu. 

48. medaile Viléma z Rožmberka k založení 

 jesuitské  koleje v Českém Krumlově

patrně český zlatník, 1586

Avers: poprsí s řádem Zlatého rouna zleva, opis

WILHELMàREGIERENDERàHERàDES HAVS ROSENBERG

Revers: znak obtočený Zlatým rounem a nesený orsinskými medvědy, 

opis

FORTITVDOàMEAàET LAVS MEA DOMINUS 

Citace: Hanka 1837, č. 4 (s chybným čtením data 1585); Miltner – 

Neumann 1852–1870, č. 351 (navrhuje datum 1588); Killian 1858, č. 

5145 (bez data, zlacené stříbro, ceněno na 25 zl.); Saurma 1883, č. 

10 (s datem 1585); Friedensburg – Seger 1901, č. 2501; Dworschak 

1923/4, s. 77, č. 66 (jako Severin Brachmann, k udělení Zlatého 

rouna roku 1585); Katz 1929 (jako Severin Brachmann); Záplata 

1994, č. 32 (po roce 1585); Lanna 1996, č. 501 (mylně citovaná lite-

ratura a tím i mylné autorství Bonifáce Riedla); Rudolf II. 1997, s. 239, 

č. III.105 (datováno po r. 1585 k udělení Zlatého rouna; exemplář 

z Národního musea); Rudolf II. 1997, s. 363, č. V. 119 (mylně citovaná 

his studies on reading in his ‘Suetonius’ of the Emperor Augustus who 

considered nothing more inappropriate for exemplary leadership than 

haste and foolish rashness; as a consequence he frequently used the 

Greek proverb ‘Hurry slowly’. (For a detailed description of the renais-

sance ideal of a statesman's prudence: Wind 1968, 97–112.)

47. One-sided William of Rosenberg Medal

Probably 1556–1566, Antonio Abondio

Obverse: bust right, bearded, in armour with cloak thrown over left shoul-

der. Inscription

GVLIEMVS AB ROSENBERG PRINCEPS VRSINVS. Marked AA

Bibliography: Fiala 1909, p. 26, no. 2 (according to description of E. Mikš, who 

saw it in Strahov Premonstratetensians' Collection); Habich 1934, no. 3351 

(according to Fiala's description)

Collections: –

The one-sided medal, 52 mm in diameter, is known only from the 

old description of the Prague moneychanger Emanuel Mikš (1821–

1900), who had at some time seen it in the numismatic collection 

of the Strahov Premonstratetensians. Fiala correctly observes “this 

strange title does not appear on any of the other numerous medals of 

this excellent Czech noble”. Otherwise Mikš' description corresponds 

well with the preceding medal (Catalogue no. 46), differing only in the 

language of the inscription. 

48. William of Rosenberg Medal commemorating 

the found ing of the Jesuit College in Český 

Krumlov

1586, probably Czech goldsmith

Obverse: bust left with collar of Order of the Golden Fleece, inscription

WILHELMàREGIERENDERàHERàDES HAVS ROSENBERG

Reverse: coat of arms encircled by collar of Order of the Golden Fleece, 

supported by Orsini bears, inscription

FORTITVDOàMEAàET LAVS MEA DOMINUS 

Bibliography: Hanka 1837, no. 4 (with mistaken reading of date 1585); 

Miltner – Neumann 1852–1870, no. 351 (suggests date 1588); Killian 

1858, no. 5145 (without date, gilded silver, valued at 25 florins); 

Saurma 1883, no. 10 (dated 1585); Friedensburg – Seger 1901, no. 2501; 

Dworschak 1923/4, p. 77, no. 66 (by Severin Brachmann, to commemo-

rate bestowal of Order of the Golden Fleece in 1585); Katz 1929 (by 

Severin Brachmann); Záplata 1994, no. 32 (after 1585); Lanna 1996, no. 

501 (erroneously quoted literature, thereby also erroneously attribut-

ed authorship to Bonifác Riedl); Rudolf II. 1997, p. 239, no. III.105 (dated 
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literatura a tím i mylné autorství Bonifáce Riedla; exemplář z Umě-

leckoprůmyslového musea); Kleisner 2002 (s datem 1586).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-59.422 (zlacené stříbro, lité, 39 mm 

a stopa po oušku; 23,69  g); Praha Národní muzeum H5-55.648 

(zlacené stříbro, lité, 38 mm – 26,5 g – z Chaurovy sbírky, odlitek 

bez data); Praha Uměleckoprůmyslové muzeum inv. č. 12.216/ 1911 

(stříbro, lité; 38,7 mm – 30 g – z Lannovy sbírky za 155 marek, bez 

data); Praha Uměleckoprůmyslové muzeum inv. č. 12.217/ 1911 

(částečně zlacené stříbro, lité, 37,5 mm – 29 g – z Lannovy sbírky za 

155 marek, bez data).

Starší myšlenka Viléma z Rožmberka usadit na svém 

panství řád Tovaryšstva Ježíšova vyústila po přijetí do nejvý-

lučnějšího katolického řádu Zlatého rouna v roce 1585 v zalo-

žení koleje na věčnou paměť události ve vladařově sídelním 

městě. Jesuité dostali několik domů v Horní ulici, které byly 

od zimy 1585 postupně bourány a rozšiřovány. V lednu 1586 

generál řádu Rožmberkovi formálně potvrdil, že Tovaryšstvo 

je ochotno nadaci přijmout a 19. března 1586 byl slavnostně 

položen základní kámen stavby: „krumlovská kolej je založena 

a gruntfešt začal v hodinu devátú, … a jest ten gruntfešt toho 

času posvěcen se vší uctivostí a poctivostí k tomu nařízenými 

ceremoniemi“ (Březan 1985, 328). Zvyk doprovodit založení 

stavby medailí rozšířil se po Evropě z Italie 15. století s jejím 

zájmem o vše antické, když si knížata povšimla, že ačkoliv 

slavné stavby starověku ležely v ruinách, jména jejich staveb-

níků dále žila na pamětních mincích, porůznu z těchto ruin 

vykopaných. Na medaili vyrytý rok 1586 navrhujeme spojit se 

založením jesuitské koleje. 

after 1585 on occasion of bestowal of Order of the Golden Fleece, 

specimen from National Museum); Rudolf II. 1997, p. 363, no. V. 119 

(erroneously quoted literature, thereby also erroneously attributed 

authorship to Bonifác Riedl; specimen from Museum of Applied Arts); 

Kleisner 2002 (dated 1586).

Collections: Prague Museum of Applied Arts: inv. no. 12.216/ 1911 (silver, cast, 

38·7 mm – 30 g, without engraved date – from Lanna Collection at cost of 

155 marks); Prague Museum of Applied Arts: inv. no. 12.217/ 1911 (partly 

gilded silver, cast, 37·5 mm – 29 g, without engraved date – from Lanna 

Collection at cost of 155 marks); Prague National Museum H5-59.422 

(gilded silver, cast, 39 mm and trace of loop; 23·69 g); Prague National 

Museum H5-55.648 (gilded silver, cast, 38 mm – 26·5 g, aftercast without 

engraved date – from Chaura Collection). 

The idea of William of Rosenberg to establish the Order of the 

Society of Jesus on his estates received a new impetus after his 

admittance in 1585 into the most exclusive of Catholic Orders, that 

of the Golden Fleece and he founded a Jesuit College in perpetual 

memory in his resident town. The Jesuits were given several build-

ings in Horní Street, which from the winter of 1585 were gradually 

torn down and expanded. In January 1586 the head of the Order for-

mally confirmed to the Rosenbergs that they were ready to receive 

the endowment and on the 19th March 1586 amid much celebration 

the foundation stone was laid: “the Krumlov College was founded 

and the foundation ceremony began at nine o'clock, … and this 

ceremony was consecrated with all the deference and honesty due 

to such decreed celebrations” (Březan 1985, 328). 

Together with an interest in all things of antiquity, the custom 

of accompanying the founding of a building by a medal spread from 
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49. medaile Viléma z Rožmberka

připisováno Bonifáci Riedlovi, 1588

Avers: poprsí v brnění zprava, opis

WILHELMàHERRàZVàROSENBã

Revers: znak s obtočeným Zlatým rounem mezi letopočtem 88, opis

FORTITVDOàMEAàET LAVSàMEAàDOMINã

Citace: Valdštejn 1793, s. 434, č. 196; Hanka 1837, č. 7; Miltner – 

Neumann 1852–70, č. 359; Killian 1858, č. 5156 (AR); Saurma 1883, 

č. 20; Donebauer 1888, č. 3704 (AR); Friedensburg – Seger 1901, č. 

2507; poznamenána v Schlesische Vorzeit, 1902, 182; Katz 1929, s. 

13, 14 (snad pražská práce); Katz 1935, s. 71 (jako Bonifác Riedel ?); 

Nohejlová 1963, s. 66, č. 67 (jako Bonifác Riedel); Záplata 1994, č. 

36 (bez autora)

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-150.952 (zlacené stříbro, 28 mm 

– 13,81 g – pa tr ně z Valdštejnovy sbír ky); Vídeň Uměleckohistorické 

muzeum 46.997/ 914/B (cínový odražek reversu, 30,3 mm – 11,07  g); 

sbírka A: (bronz, 26,8 mm – neváženo).

Na medaili po užité heslo je Žalm 118, 14 „Hos podin je 

Italy throughout Europe in the 15th century, when the princes realised 

that although the famous buildings of ancient times lay in ruins, the 

names of their builders lived on inscribed on commemorative coins, 

dug up from these ruins from time to time. The year 1586 engraved 

on the medal corresponds with the date of the founding of the Jesuit 

College. 

49. William of Rosenberg Medal

1588, attributed to Bonifác Riedel

Obverse: bust right in armour, inscription

WILHELMàHERRàZVàROSENB:

Reverse: coat of arms encircled by collar of Order of the Golden Fleece 

inserted between date 88, inscription

FORTITVDOàMEAàET LAVSàMEAàDOMIN:

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 434, no. 196; Hanka 1837, no. 7; Miltner 

– Neumann 1852–70, no. 359; Killian 1858, no. 5156 (AR); Saurma 1883, 

no. 20; Donebauer 1888, no. 3704 (AR); Friedensburg – Seger 1901, no. 

2507; noted in Schlesische Vorzeit 1902, 182; Katz 1929, p. 13, 14 (perhaps 

Prague work); Katz 1935, p. 71 (by Bonifác Riedel?); Nohejlová 1963, p. 66, 

no. 67 (by Bonifác Riedel); Záplata 1994, no. 36 (no medal maker).

Collections: Prague National Museum: H5-150.952 (gilded silver, 28 mm 

– 13·81 g – apparently from Valdštejn Collection, bought in 1805 by 

Count Francis Sternberg and donated to Museum in 1830); Vienna 

Kunsthistorisches Museum: 46.997/1914/B (tin aftercast of reverse, 

30·3 mm – 11·07 g); Collection A: (bronze, 26·8 mm – unweighed).
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síla má i moje píseň; stal se mou spásou,“ vyjadřující, že 

vše dobré, čeho se Vilémovi z Rožmberka do stalo, pochází 

od Boha, u kterého je také třeba hledat konečnou útěchu. 

Nevíme, jakou událost roku 1588 medaile připomíná, speku-

lovat můžeme například o křtinách dcerky Kristiána kurfiřta 

Saského v Drážďanech, kde se Rožmberk jako kmotr nechal 

zastupovat. 

Jakousi zlatou portrétní medaili Viléma z Rožmberka 

věnovala jeho manželka jako kmotra do kolébky Václavovi 

z Lobkovic 11. listopadu 1590. V účtech je pak poznamenáno 1 

368 grošů míšeňských, „za groš dílem šmelcovým s obličejem 

Jeho Mi páně dáno z poručení Jí Mi paní, kterýž jest ráčila 

darovati synu pana Oldřicha z Lobkovic na den sv. Polyxeny, 

kterýž vážil 11 3/4 dukátu.“ Již váha sama – zhruba 41 g – uka-

zuje, že to nebyla rychlebská mince, těžko ovšem říci, která 

z výše uvedených medailí to mohla být. I medaile zhotovené 

na paměť určité události byly podle potřeby rozdávány také 

v následujících letech. 

On the medal a motto from Psalms 118, verse 14 is used: “The Lord 

is my strength and my song; he has become my salvation,” expressing 

that all the good that William of Rosenberg has attained, springs from 

God, in whom one should seek final solace. It is not known which 

event in 1588 this medal commemorates: it may have been cast on the 

occasion of the Dresden christening of Christian of Saxony's daughter 

to whom William was godfather, but represented by proxy.

A gold portrait medal at William of Rosenberg was presented 

at the cradle of Wenceslas of Lobkovicz on 11th November 1590 by 

his godmother, William's wife. 1,368 Meissen groschen are noted in 

the accounts: “for the sculpted medal bearing, on the order of Her 

Ladyship, the portrait of His Lordship, which she then presented 

to the son of Oldřich of Lobkovicz on St. Polyxena's day and which 

weighed 11 3/4 ducats”. The weight alone, approximately 41 g, already 

indicates that it was not a Rychleby coin, though it is hard to say with 

any certainty which of the aforementioned medals it could be. Even 

medals produced to commemorate a particular event were, accord-

ing to requirements, also distributed in subsequent years. 

50. medaile k nástupu vlády 

Petra Voka z Rožmberka

Samuel Suchodoler (Suchuduller), České Budějovice, 1592

Avers: poprsí v brnění zleva, opis

ãPETRVSãWOCKãAàROSENBERGã

Revers: beránek na obětním oltáři s nápisem IN SILEN-/ TIO ET SPE , 

opis

SPESàNONàCONFVNDITà92 

50. Medal commemorating Peter-Vok 

of Rosenberg's accession to power 

1592, Samuel Suchodoler (Suchuduller), České Budějovice

Obverse: bust left in armour, inscription

ãPETRVSãWOCKãAàROSENBERGã

Reverse: lamb on sacrificial altar with horizontal inscription IN SILEN-/ TIO 

ET SPE , circular inscription

SPESàNONàCONFVNDITà92 
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Citace: Friedensburg 1896, s. 257 (odražek ze zlaceného bronzu v je-

ho sbírce); Friedensburg 1899, s. 174 (jako zlatník Samuel ); 

Friedensburg – Seger 1901, č. 2510 (35 : 41 mm); Katz 1929, s. 31 

(jako slezský medailér z okruhu Matyáše Carla); Záplata 1994, č. 37 

(bez autora, s chybným opisem DIESàNONàCONPENDIT)

Sbírky: – 

Po smrti svého bratra Viléma na konci srpna 1592 stal se 

Petr Vok z venkovského šlechtice dvanáctým a posledním 

rožmberským vladařem. Bylo mu padesát tři let a také jeho 

manželství zůstávalo po dvanácti letech bezdětné. 

Medaile nese Vokovu devisu „In silentio et spe,“ vzatou 

z Izaiáše 30, 15, kde celý verš zní „V obrácení a ztišení bude vaše 

spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.” Opis „Spes non confundit 

(naděje neklame)“ je z listu sv. Pavla Římanům (5, 5) o osprave-

dlnění z víry, kde píše o naději, která neklame, neboť Boží láska 

je vylita do našich srdcí. Citát použila Georgette de Montenay 

u osmého a desátého emblemu své sbírky křesťanských ctností 

z roku 1571, kde připomíná ospravedlnění pravou víru a nabádá 

spoléhat se na Boha, nikoliv na mocné tohoto světa (Henkel 

– Schöne 1996, 1226 a 1227). Emblematické úvahy kalvinského 

rázu Rožmberkovy jen o rok mladší současnice zaměřují se na 

Krista, víru, milost, hříchy pýchy a pokrytectví. Ve své knihovně 

je měl nejenom člen Jednoty bratrské Petr Vok, ale i Rudolf II. 

(Bauer-Haupt 1976, 133).

Stejně tak beránek, položený na oltář místo Izáka, odka-

zuje na Abrahamovo odevzdání se Boží vůli, které nakonec 

dojde odměny: “jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně 

rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském 

břehu.” S tím souzní i Vokova slova z roku 1594, jimiž odmítal 

kritiku Rudolfa II., že se hlásí k zakázané Jednotě: „já pro slávu 

tohoto světa s pomocí Pána Boha víru svou zapírati nebudu 

…“ (Kavka 1993, 128–9).

V rožmberských účtech je v roce 1592 poznamenáno, že 

„na dvaceti dukátích [necelých 70 g zlata], které byly dány 

k slití grošův s obličejem J. Mti páně Samuelovi zlatníku, schází 

[doplatit]“ 114 grošů míšeňských, z čehož je vidět, že původní 

medaile byly zlaté. Vilém z Rožmberka podporoval mladého 

Samuela Suchodolera z Českých Budějovic na studiích v Praze 

u císařského dvorního zlatníka v letech 1590 až 1592, násled-

ně pracoval pro Petra Voka v Českém Krumlově a nakonec se 

usadil v Praze.

Bibliography: Friedensburg 1896, p. 257 (medal in gilded bronze in his col-

lection); Friedensburg 1899, p. 174 (goldsmith Samuel); Friedensburg 

– Seger 1901, no. 2510 (35 : 41 mm); Katz 1929, p. 31 (Silesian medal 

maker from circle of Matthias Carl); Záplata 1994, no. 37 (without 

author, with erroneous inscription DIESàNONàCONPENDIT)

Collections: – 

After the death of his brother William at the end of August 1592, the 

provincial noble Peter-Vok became the twelfth and last of the Rosenberg 

rulers. He was fifty-three and his marriage of twelve years remained 

childless. 

The medal bears Peter-Vok's motto: “In silentio et spe” taken from 

Isaiah, chapter 30, verse 15: “In repentence and rest is your salvation, in 

quietness and trust is your strength”. The inscription: “Spes non confun-

dit” (Hope does not disappoint) is taken from Paul's letter to the Romans, 

chapter 5, verse 5, concerning justification through faith, where he writes 

that hope does not disappoint, for God pours out his love into our hearts. 

The quotation was used by Georgette de Montenay for the eighth and 

tenth emblems of her collection of Christian virtues from the year 1571, 

symbolising the righteousness of the right faith and urging trust in God 

and not in the powerful of this world (Henkel – Schöne 1996, 1226 and 

1227). The emblematic deliberations of a Calvinist character of Peter-

Vok's junior contemporary (by a single year) concentrate on Christ, faith, 

mercy, the sin of pride and hypocrisy. Not only did Peter-Vok, member of 

the Moravian Brethren, have them in his library, but so did the Catholic 

Rudolf II (Bauer – Haupt 1976, 133). 

Likewise the lamb placed on the altar instead of Isaac represents 

Abraham's submission to the will of God to be ultimately rewarded: “will 

surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in 

the sky and as the sand on the seashore”. This resonates with Peter-Vok's 

own words from the year 1594, spurning the criticism of Rudolph II for 

his membership of the prohibited Moravian Brethren: “for the glory of 

this world I will not, with the help of the Lord God, renounce my faith …” 

(Kavka 1993, 128–9).

In the Rosenberg accounts of 1592 it is noted that: “from the twenty 

ducats [nearly 70 g of gold], given to Samuel the goldsmith for the cast-

ing of the medals bearing the portrait of His Lordship, [114 Meissen] 

groschen are yet to be paid,” from which it is obvious that the original 

medals were of gold. William of Rosenberg supported the young Samuel 

Suchodoler from České Bu dě jovice in his apprenticeship to the Emperor's 

court goldsmith in Prague from 1590 to 1592, after which Suchodoler 

worked for Peter-Vok in Český Krumlov, before finally settling in Prague.
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51. jezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka

zlatník Silvestr, Český Krumlov 1592

rožmberský jezdec, opis 

PETRVS∫WOK∫VRSINVS∫GVBERNATOR∫DOMVS∫

ROSENBERGICÆàEC~

Citace: Killian 1858, č. 5168 (týž exemplář, ceněno na 2 zl. 10 kr.) – Maráz 

2002, s. 133–4.

Sbírky: Praha Národní muzeum: H5-115.136 (litý bronz, 97 mm).

Po nástupu vlády objednal si Petr Vok z Rožmberka velkou 

jezdeckou pečeť, která vyjadřovala jeho nové společenské 

postavení. Representativní pečetidlo používali rožmberští 

vladaři v nápodobě pečetí královských, zejména u privilegií 

(Maráz 2002).

Silvestr přišel do Českého Krumlova z Horních Rakous, 

prodával pravidelně na trzích v Linci a kronikář poznamenává 

k 19. březnu 1598, že „velmi umělý a důvtipný zlatník páně 

vladařův Silvestr umřel na Předhradí zámku krumlovského“ 

(Březan 1985, 538).

51. Peter-Vok of Rosenberg Great Seal

1592, goldsmith Silvestr, Český Krumlov

Rosenberg knight, inscription

PETRVS∫WOK∫VRSINVS∫GVBERNATOR∫DOMVS∫

ROSENBERGICÆàEC~

Bibliography: Killian 1858, no. 5168 (same specimen, valued at 2 florins 10 kreu-

zers); Maráz 2002, p. 133–4.

Collections: Prague National Museum: H5-115.136 (cast bronze, 97 mm).

Following his accession to power Peter-Vok of Rosenberg ordered 

a great seal to symbolise his new standing in society. The Rosenberg 

rulers used representative seals in imitation of royal seals notably 

when issuing privileges (Maráz 2002).

Silvestr the goldsmith came to Český Krumlov from Upper Austria 

and regularly sold his work at the market in Linz. The chronicle of the 19th 

March 1598 remarks of Silvestr: “a most skilful and ingenious goldsmith 

to our noble ruler, died in Předhradí of Krumlov castle” (Březan 1985, 

538).
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52. úmrtní medaile Petra Voka z Rožmberka
zlatník Abraham Schmelz, Český Krumlov, 1611

Avers: poprsí v brnění zprava, s letopočtem na úseku ramene. Na krku 

zavěšený řád, patrně lebky, opis

.PETRVS:WOK.VRSI:GVBER:ROSENB:DOM:VLTI: 

Revers: švamberská labuť nese na zádech rožmberský znak pod knížecí 

korunou, opis

IN SILENTIO ET SPE / ADHVC IN MO RTE VIRESCIT /

Citace: Hanka 1837, č. 24; Miltner – Neumann 1852–70, č. 369; Killian 

1858, č. 5167 (ceněno na 65 zl.); Donebauer 1888, č. 3720; Saurma 

1883, č. 32; Friedensburg – Seger 1901, č. 2515 (jako Alessandro 

Abondio); Schlesiens Vorzeit 1907, s. 195 (jako Alessandro Abondio); 

Katz 1928, s. 43 (jako Lorenz Schilling nebo Paul Zeggin?); Katz 

1929, s. 31 (jako Konrád Greutter?); Nohejlová 1963, s. 74, č. 26 

(jako neznámý umělec 17. st.); Záplata 1994, č. 41 (jako Alessandro 

Abondio); Rudolf II. 1997, s. 240, č. III/109 (jako neznámý umělec 

a odlitek původně ražené medaile)

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-150.998 (zlacené stříbro lité, 43 : 

37 mm a stopa po oušku; 14,47 g; ze Šternberkovy sbírky); Praha 

Národní muzeum H5-55.656 (zlacené stříbro lité, 42 : 36 mm – 

16,30 g – z Chaurovy sbírky); Praha Uměleckoprůmyslové muzeum 

13.879 (zlacené stříbro lité, 41,5 : 35,5 mm – 22 g – odkaz Daubkův); 

Vídeň Uměleckohistorické muzeum 4825bβ (zlacené stříbro lité, 

42,4 : 36,9 mm – 21,60  g); sbírka A (zlacené stříbro lité, 42,1 : 37,1 mm 

– neváženo).

Poslední svého rodu Petr Vok z Rožmberka zemřel 6. 

listopadu 1611. Dědic Jan Jiří ze Švamberka splnil jeho 

52. Peter-Vok of Rosenberg Death Medal
1611, goldsmith Abraham Schmelz, Český Krumlov

Obverse: bust right in armour, with date on part of shoulder. Around neck 

collar of Order, apparently of the Skull, inscription

.PETRVS:WOK.VRSI:GVBER:ROSENB:DOM:VLTI: 

Reverse: prince's crown above Rosenberg coat of arms supported by 

Schwanberg swan, inscription

IN SILENTIO ET SPE / ADHVC IN MO RTE VIRESCIT /

Bibliography: Hanka 1837, no. 24; Miltner – Neumann 1852–70, no. 369; 

Killian 1858, no. 5167 (valued at 65 florins); Saurma 1883, no. 32; 

Donebauer 1888, no. 3720; Friedensburg – Seger 1901, no. 2515 (as 

Alessandro Abondio); Schlesiens Vorzeit 1907, p. 195 (as Alessandro 

Abondio); Katz 1928, p. 14 (as Lorenz Schilling or Paul Zeggin?); Katz 

1929, p. 31 (as Konrád Greutter?); Nohejlová 1963, p. 74, no. 26 (as 

unknown 17th century artist); Záplata 1994, no. 41 (as Alessandro 

Abondio); Rudolf II. 1997, p. 240, no. III/109 (as unknown artist and 

aftercast of originally struck medal)

Collections: Prague Museum of Applied Arts 13.879 (gilded silver, cast, 41·5 : 

35·5 mm – 22 g – Daubek Bequest); Prague National Museum H5-150.998 

(gilded silver, cast, 43 : 37 mm and trace of loop; 14·47 g – from Šternberk 

Collection); Prague National Museum H5-55.656 (gilded silver, cast, 42 

: 36 mm – 16·30 g – from Chaura Collection); Vienna Kunsthistorisches 

Museum: 4825bβ (gilded silver, cast, 42·4 : 36·9 mm – 21·60 g); Collection 

A: (gilded silver, cast, 42·1 : 37·1 mm – unweighed).

Peter-Vok, the last of the Rosenbergs, died on 6th November 1611. 

His heir John George of Schwanberg fulfilled his wish for “a mem-

orable and princely funeral” and spent over 1,080,000 Meissen 
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přání, aby měl „pohřeb slavnej a knížecí“ a vynaložil na 

třídenní smuteční slavnost přes 1 080 000 míšeňských 

grošů. Medaile byla součástí dlouhodobé propagace jeho 

rodiny jako nástupců vymřelých Rožmberků, prvního rodu 

království. Senior Jednoty bratrské Matěj Cyrus postavil 

své pohřební kázání na dvou heslech Rožmberkova řádu 

Memento mori a Cogita aeternitatem: „I to sluší věděti, 

že pán ten proto, aby moudře, opatrně a křesťansky živ 

byl a na smrt ustavičně pamatoval, hlavu umrlčí vždy na 

prkýnku obzvláštním vyvýšeným nad svým stolečkem 

v pokoji míval a tovaryšství s hlavičkou umrlčí zlatou 

z osmi dukátů nařídil, kteréž na hrdle nosil s nápisem na 

jedné straně „Memento mori!“ [Pamatuj na smrt!] a druhé 

„Cogita aeternitatem!“ [Rozjímej o věčnosti!]. A to rozdá-

val dobrým svým pánům přátelům, paním a pannám, dav 

na to zvláštní rejstřík k zapisování udělati; <ale nejsou 

do něho všichni vepsáni>“ (Březan 1985, 640). Řádové 

odznaky objednal Petr Vok v Praze u císařského zlatníka 

Herzoga van Bein, v roce 1609 platí mu „za zlaté hlavičky“ 

5 045 grošů a 1 denár míšeňských. Jan Jiří ze Švamberka, 

který se jako rožmberský dědic postavil i do čela tohoto 

řádu, platil v roce 1612 „Hercukovi zlatníku za ňáké umrlčí 

hlavičky“ 62 040 míšeňských grošů. Také nové velké peče-

tidlo a malý sekret se spojeným rožmbersko-švamber-

ským znakem objednal Jan Jiří ze Švamberka u císařského 

zlatníka Herzoga van Bein.

groschen on the three day funeral obsequies. The medal formed 

part of his long term policy to promote the House of Schwanberg 

as the foremost family in the kingdom in succession to the expired 

Rosenbergs. The senior brother of the Moravian Brethren Matěj 

Cyrus based his funeral sermon on the two mottos of the Rosenberg 

Order ‘Memento mori’ and ‘Cogita aeternitatem’: “And let it be 

known that he was master to lead a wise, cautious and Christian 

life and to bear death constantly in mind, that he always had a skull 

on a shelf especially hung above the desk in his room and that he 

founded the Order of the Skull, whose insignia was a golden skull 

of 8 ducats which he wore around his neck with the inscription 

‘Memento mori!’ (Remember death!) on one side and ‘Cogita aeterni-

tatem!’ (Contemplate eternity!) on the other. And this he distributed 

amongst his close friends, lords, ladies and maidens and command-

ed the creation of a special membership register <though not all are 

herein inscribed>” (Březan 1985, 640). Peter-Vok ordered badges of 

the order from the imperial goldsmith Herzog van Bein in Prague and 

in 1609 paid him: “for the gold heads” 5,045 Meissen groschen and 1 

denarius. In 1612 John George of Schwanberg, who as the Rosenberg 

heir also became head of this order, paid: “the goldsmith Hercuk 

for some skulls” 62,040 Meissen groschen. The new Great Seal and 

a smaller one, both with impaled Rosenberg and Schwanberg coats 

of arms were also supplied to John George of Schwanberg by the 

imperial goldsmith Herzog van Bein. 

The stucco ornamentation of Peter-Vok of Rosenberg's chamber 

at the castle in Bechyně also correlates with the Order of the Skull, 



    64

S řádem lebky souvisí i štuková výzdoba pokojů Petra 

Voka z Rožmberka na zámku v Bechyni, kde jsou použity 

emblémy připomínající smrt, převzaté z knihy Georgette de 

Montenay Emblematum Christianorum Centuria (Lejsková-

Matyášová 1973). Rožmberkova podobizna s řádovým zna-

kem by měla být ve vyšebrodském klášteře (Lifka 1940, 31, 

48). Rádi bychom k nim připojili i zprávu z roku 1610 o „po-

zlacování v některých místech 12 stolic, co p. Lukan v Praze 

dělati dal s umrlčími hlavami“(Mareš 1896–7, 646), které by 

dobře odpovídaly obvyklému počtu členů takovýchto řádů. 

Myšlenka náboženského sdružení připomínajícího svým 

členům pomíjivost pozemského života je obecného rázu, 

ve Slezsku například Sylvius Virtemberský z Olešnice založil 

roku 1652 pro dvořany svůj řád lebky s příslušným odznakem 

ve stříbře a s heslem Memento mori.

Jan Jiří ze Švamberka proplácí českokrumlovskému zlat-

níku Abrahamu Schmelzovi 30. listopadu 1612 kromě jiné 

práce „patnáct medailí po 2 zl., celkem 30 zl.“ a dále „ještě 

tři medaile, celkem 6 zl.“ Můžeme se jenom dohadovat, proč 

jsou tři kusy zmíněny zvlášť: buď byly objednány dodatečně, 

když se ukázalo, že se na někoho z příbuzných zapomnělo 

a patnáct jich nebude stačit nebo se od prvních lišily. Ve 

sbírkách cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě je varianta 

této medaile, která má na rubu pouze rožmberský znak bez 

švamberské labutě. Spojit švamberský a rožmberský znak 

povolil císař Matyáš až erbovním listem vydaným v Českých 

Budějovicích 24. února 1614 (SOA Třeboň, Cizí rody, listiny, 

inv. č. 576). Rubní strana medaile je tedy alegorickým, nikoliv 

faktickým vyjádřením švamberských nároků, teprve po císa-

řově svolení změnil Švamberk svůj erb. Ostatně, do února 

1612 byl ještě naživu synovec Petra Voka z Rožmberka Jan 

Zrinský, syn jeho sestry Evy. Že by medaile bez švamberské 

labutě byla taktním darem pro něj? 

Srovnáme-li cenu medaile 2 zl. (102 groše míšeňské 6 

denárů) s platbou 5 750 grošů míšeňských „za jeden zlatý 

řetízek, k němuž obličej groš J. M. pana Petra Voka z Rožm-

berka slavné paměti zavěšen,“ vidíme, že medaile byla spíše 

vznešeným ideálním darem, demonstrujícím určité hodnoty 

a úroveň vzdělání. Peněžní hodnota byla v připojeném zla-

tém řetězu. Poměrně nízká cena medailí v účtech potvrzuje, 

že byly zhotoveny ze stříbra.

Medaile byla v posledních sto letech zkusmo mylně 

where emblems commemorating death, taken from Georgette de 

Montenay's book Emblematum Christianorum Centuria were used 

(Lejsková-Matyá šová 1973). His portrait with the insignia of the order is 

said to be in the Vyšší Brod Monastery (Lifka 1940, 31, 48). Of additional 

interest is the report from 1610 of “the gilding in certain places of 12 

chairs which Mr. Lukan of Prague had decorated with skulls” (Mareš 

1896–7, 646), which would accurately correspond to the customary 

number of members of the order. This religious society's policy of 

reminding its members of the transitory nature of life on earth was 

not uncommon. In Silesia, for example, Sylvius Virtemberg of Olešnice 

founded for his courtiers his own Order of the Skull in 1652 with 

a corresponding badge in silver and the motto ‘Memento mori'.

On 30th November 1612 John George of Schwanberg paid the 

goldsmith Abraham Schmelz of Český Krumlov in addition to other 

work for: “fifteen medals of 2 gulden, 30 gulden in all” and then for: 

“a further three medals, 6 gulden in all”. It is a matter of conjecture 

why these three pieces are mentioned separately: either they were 

ordered subsequently, once it became evident that some relatives 

had been omitted and fifteen would not suffice, or they differed 

from the first. In the collections of the Cistercian Monastery in Vyšší 

Brod there is a variant of this medal, which has only the Rosenberg 

coat of arms on the reverse without the Schwanberg swan. The 

Emperor Matthew authorised the alliance of the Rosenberg coat of 

arms and the Schwanberg swan with the publication of the heraldry 

list in České Budějovice on 24th February 1614 (Třeboň archive, Cizí 

rody, listiny, inv. no. 576). Accordingly the reverse side of the medal is 

an allegorical and not a factual expression of the Schwanberg claims. 

Only after the Emperor had granted his consent did John George of 

Schwanberg change his coat of arms. Furthermore until February 

1612 the nephew of Peter-Vok of Rosenberg, Jan Zrinský, the son of 

his sister, was still alive. Could the medal without the Schwanberg 

coat of arms have been a tactful gift? 

It is interesting to compare the price of a medal with the price of 

a golden chain. The bill “for a little golden chain on which a portrait 

coin of His late Lordship Peter-Vok of Rosenberg suspends” was 5,750 

Meissen groschen, whereas the medal itself was worth a mere 2 gul-

den (102 Meissen groschen and 6 denarii). Although it was the medal 

that was presented as a gift in a noble gesture, substantial value was 

added by the golden chain. The low value of the medals confirms 

that they were made only of gilded silver. 

During the past one hundred years the medal has been ten-

tatively and erroneously attributed to various artists. The name 



Catalogue no. 48 katalogové číslo 48
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Peter-Vok of Rosenberg's bookplate, E. Sadeler, 1609. Exlibris Petra Voka z Rožmberka, E. Sadeler 1609.

Abraham Schmelz appears in the published Schwanberg accounts of 

1611–1615: “to Abraham goldsmith from Český Krumlov for the mod-

elling of His Lordship's likeness …, the engraving and casting of one 

large picture of His Lordship [1,234 Meissen] groschen and 2 denarii, 

for the making of a mould of the picture of His Lordship and casting 

připisována různým umělcům. Jméno Abrahama Schmelze 

objevuje se v publikovaných švamberských účtech v letech 

1611 až 1615. Po smrti Petra Voka z Rožmberka vyryl Janu 

Jiřímu ze Švamberka ve stříbře nové pečetidlo, v roce 1614 

modeloval jeho podobu z vosku, kterou pak i odlil, patrně ve 
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stříbře: „Abrahamovi, zlatníku z Českého Krumlova od posí-

rování osoby J. Mti páně …, od vyrytí a slití jednoho velkého 

obrazu J. Mti. páně [1 234 míšeňských] grošů a 2 denáry, na 

dělání patronu J. Mti. páně obrazu a z toho zase dvou forem 

slití [1 549 míšeňských] grošů a 6 denárů.“ Žádnou švamber-

skou medaili dnes neznáme. 

Připsáním medaile zlatníku Abrahamu Schmelzovi bude třeba 

přezkoumat domněnku E. Nohejlové, že stejný medailér zhotovil 

jak úmrtní medaili posledního Rožmberka, tak oválnou medaili 

Jindřicha z Valdštejna z roku 1614 (Nohejlová 1963, 74, č. 25).

from these two forms [1,549 Meissen] groschen and 6 denarii”. After 

the death of Peter-Vok of Rosenberg, Schmelz engraved a new seal 

in silver for John George of Schwanberg and in 1614 he modelled 

Schwanberg's image in wax which he then cast, probably in silver. 

Today no evidence of a Schwanberg medal exists. 

In attributing the medal to the goldsmith Abraham Schmelz it 

may be worth examining E. Nohej lo vá's assumption that the same 

medal maker created both the death medal of the last Rosenberg and 

the oval 1614 medal of Henry of Valdštejn (Nohejlová 1963, 74, no. 25).

53. medaile Petra Kulhavého z Rožmberka

falsum s datem 1540, před rokem 1837

Avers: poprsí mírně zleva, dorývaný opis

WACZLAWàZàZRYZWIC Aà1à5à4à0

Revers: rožmberský znak nesený orsinskými medvědy

53. Peter the Lame of Rosenberg Medal

Before 1837, forgery, dated 1540

Obverse: bust slightly to left, engraved inscription

WACZLAWàZàZRYZWIC Aà1à5à4à0

Reverse: Rosenberg coat of arms supported by Orsini bears

Velká pečeť Jana Jiřího ze Švamberka 

s rožmberskou růží, H van Bein, 1614

John George Schwanberg, Great Seal 

with impaled coats of arms, H. van Bein, 1614
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Citace: Hanka 1837, č. 25 (v mědi, jako medaile rožmberského úředníka); 

Miltner–Neumann 1852–70, č. 348 (jako medaile Petra Kulhavého); 

Killian 1858, č. 5144 (v bronzu, ceněno na 12 zl.)

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-115.134 (stříbro lité, ciselované, 

56 : 45 mm – 60,69 g – daroval 1898 Arnošt Pick, velko obchodník 

v Praze); Praha Národní muzeum H5-180.950 (stříbro lité, ciselo-

vané, 56 : 45 mm – 56,40 g. – koupě 1977 s větším celkem); Praha 

Národní muzeum H5-55.657 (zlacené stříbro, lité, ciselované, 53 

: 43 mm – 50,98 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum 

H5-115.135 (bronz litý, ciselovaný, 56 : 45 mm – 44,78  g); Vídeň 

Uměleckohistorické muzeum 53.290/1914B (olovo, 55,1 : 44,3 mm 

– 58,74  g). 

Již svým zpracováním vzbuzuje medaile podezření, že 

je prací 19. století a neobvyklý je i velký počet dochovaných 

kusů. Jako padělek ji usvědčuje použitý erb – teprve v roce 

1556 rozšířil Vilém z Rožmberka jednoduchý znak pětilisté 

růže o tři kosmé pruhy a přidal k němu medvědy jako štítono-

še (Pánek 1983).

Účty Vilémova otce Jošta III. z Rožmberka zaznamenaly 

v roce 1536 vydání „2 zlatých za medaili a 6 zlatých 31 krejca-

rů za další medaili.“ Nemůžeme je zatím přiřadit k žádnému 

dochovanému kusu. V této souvislosti je zajímavé, že ve 

stejném roce 1536 nechali si zhotovit dvě medaile také bra-

tři Vilém a Volfgang z Rogendorfu, Joštův tchán a jeho bratr 

(Schulz 1982, 134).

Bibliography: Hanka 1837, no. 25 (copper, like medal of Rosenberg official); 

Miltner – Neumann 1852–70, no. 348 (like Peter the Lame Medal); 

Killian 1858, no. 5144 (bronze, valued at 12 florins)

Collections: Prague National Museum H5-115.134 (cast and chased in silver, 

56 : 45 mm – 60·69 g – donated in 1898 by Arnošt Pick, wholesaler, 

Prague); Prague National Museum H5-180.950 (cast and chased in 

silver, 56 : 45 mm – 56·40 g. – bought in 1977 as part of larger set); 

Prague National Museum H5-55.657 (cast, chased and gilded in sil-

ver, 53 : 43 mm – 50·98 g – from Chaura Collection); Prague National 

Museum H5-115.135 (cast and chased in bronze, 56 : 45 mm – 44·78 g); 

Vienna Kunsthistorisches Museum 53.290/1914B (lead, 55,1 : 44·3 mm 

– 58·74 g). 

In its craftsmanship alone the medal arouses the suspicion that 

it is 19th century work, as does the large number of surviving pieces. 

The coat of arms provides further incriminating evidence – only in 

1556 did William of Rosenberg enlarge the simple coat of arms of 

a five-petal rose to incorporate a shield divided bendwise of six and 

adopt bears as shield bearers (Pánek 1983).

The accounts of William's father Jošt III of Rosenberg note the 

issue in 1536 of: “2 gulden for a medal and 6 gulden and 31 kreuzers 

for another medal”. Up until now it has not been possible to attribute 

this entry to any of the preserved pieces. However it is interesting to 

note that in the same year, 1536, medals were made for William and 

Wolfgang of Rogendorf who were Jošt's father-in-law and his brother 

(Schulz 1982, 134).
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54. medaile Viléma z Rožmberka

Gregor Schleis, 19./20. století

Avers: znak s českým lvem v poli za rožmberským jezdcem, opis

VILEMVS DE ROSENBERGàDOMINVS BOHEMO 

CRUMLOVIIàSVPREMVSàREGNI

Revers: rožmberský znak nesený orsiniovskými medvědy a dvojitý opis 

pokračující z přední strany

BOHEMIAE CAMERARIVSàDOMVS ROSENBERGICAE –à–/ 

PRINCEPS ET GVBERNATOR 

Citace: Stach 1975 (jako nové zpracování renesanční medaile).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.386 (bronz litý, ciselovaný, 

127,8 mm – dar K. Chaury v roce 1936); Praha Národní muzeum 

H5-126AEVIIIa304 (bronz litý, ciselovaný, 127,7 mm – poválečný 

konfiskát).

Moderní práce z 19. nebo 20. století, volně pracovaná 

podle velké pečeti Petra Voka (sic!) z Rožmberka: ke stranově 

převrácenému rožmberskému jezdci je navíc v poli nesmyslně 

připojen český lev. Horní hranicí pro vznik medaile je rok 1936, 

kdy jednu věnoval Národnímu museu Karel Chaura, od které-

ho také pochází jméno autora. Kdo byl Gregor Schleis nevíme. 

Máme od něj medaili Jiřího ze Zástřizel s datem 1601.

54. William of Rosenberg Medal

19th/20th century, Gregor Schleis

Obverse: mounted Rosenberg knight and in background shield with 

Czech lion, inscription

VILEMVS DE ROSENBERGàDOMINVS BOHEMO 

CRUMLOVIIàSVPREMVSàREGNI

Reverse: Rosenberg coat of arms supported by Orsini bears. Double 

inscription continuing from obverse

BOHEMIAE CAMERARIVSàDOMVS ROSENBERGICAE –à–/ 

PRINCEPS ET GVBERNATOR 

Bibliography: Stach 1975 (as newly worked renaissance medal).

Collections: Prague National Museum H5-186.386 (cast in bronze, num-

bered, 127·8 mm – gift of K. Chaura 1936); Prague National Museum H5-

126AEVIIIa304 (cast in bronze, numbered, 127·7 mm – war reparations).

Modern workmanship of the 19th or 20th century inspired by 

the Great Seal of Peter-Vok of Rosenberg. Not only is the Rosenberg 

knight reversed, but the Czech lion inexplicably appears in the coin's 

field. The medal must have originated prior to 1936 when Karel 

Chaura, who also provided the author's name, donated it to the 

National Museum. Who Gregor Schleis was, is not known. There is 

a medal by him of George of Zástřizl, with the date 1601. 
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55. medaile Viléma z Rožmberka

falsum s datem 1587, patrně práce 20. století

Avers: poprsí zpředu, opis

GWILELMãVRSIN DE ROSENBERG GVBERãDOMVS R/ ERGà à

Revers: rožmberský znak s orsiniovskými medvědy, dole letopočet 

1587, opis

FORTITUDO ET SALUS MEA DNVS àà

Citace: Záplata 1994, č. 35 (jako zlatnická práce 16. století); Chvojka 

– Kleisner 2004 (falsum).

Sbírky: České Budějovice Jihočeské muzeum ME 1987 (zlacené stříbro, 

33 mm a stáčený závěs s ouškem; 11  g).

Ačkoliv je na reversu datum 1587, chybí tu Zlaté rouno, 

které Vilém z Rožmberka získal před dvěma lety – nemá je 

zavěšené kolem krku, ani neobtáčí erb, jehož součástí od 

roku 1585 bylo. Na ostatních Vilémových mincích a medailích 

vzniklých po roce 1585, je nejvyšší řád katolického světa vždy 

patřičně zdůrazněn. Je i na rožmberských tolarech z roku 1587, 

do kterého se medaile hlásí. V opisu aversu se nadbytečně 

opakuje jméno Rožmberk. Podivný je i střih vladařova kabátu, 

jehož prostřižené klopy připomínají moderní pánská saka, 

kožešinové límce 16. století jsou na dobových portrétech 

podány jinak. 

56. medaile Viléma z Rožmberka

90. léta 20. století

Avers: poprsí zprava, opis

WILHELMàHERRàZVàROSENBã

Revers: rožmbersko-orsiniovský znak se Zlatým rounem, nečitelný 

opis

…MEAàET LAVSàMEAàDOMI…

55. William of Rosenberg Medal

Evidently work of 20th century, forgery, dated 1587

Obverse: bust facing, inscription

GWILELMãVRSIN DE ROSENBERG GVBERãDOMVS R/ ERGà à

Reverse: Rosenberg coat of arms with Orsini bears, date 1587 below, 

inscription

FORTITUDO ET SALUS MEA DNVS àà

Bibliography: Záplata 1994, no. 35 (like 16th century goldsmith's work); 

Chvojka – Kleisner 2004 (forgery)

Collections: České Budě jo vi ce Jihočeské muzeum ME 1987 (gilded silver, 

33 mm and torsed border with loop for hanging; 11 g).

Although the date 1587 appears on the reverse, the collar of the 

Order of the Golden Fleece, which William of Rosenberg attained two 

years earlier, is absent – it neither hangs around his neck nor encircles 

the coat of arms of which it was a part after 1585. On all other William 

of Rosenberg coins and medals originating after 1585, the highest 

order of the Catholic world is always prominent. The order even fea-

tures on Rosenberg talers of 1587, the date to which the medal lays 

claim. In the inscription on the obverse the name Rosenberg is unnec-

essarily repeated. Even the cut of the ruler's coat is peculiar: the narrow 

lapels recall a modern day gentleman's suit – the fur collars of the 16th 

century were depicted differently on period portraits. 

56. William of Rosenberg Medal

1990's

Obverse: bust right, inscription

WILHELMàHERRàZVàROSENBã

Reverse: Rosenberg-Orsini coat of arms with collar of Order of the Golden 

Fleece, indecipherable inscription

…MEAàET LAVSàMEAàDOMI…
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Sbírky: Praha Národní muzeum (ražená měď, 34,5 mm – dar Jiřího 

Chvojky).

Pro úplnost zařazujeme i hrubě řezaný jarmarečný suve-

nýr, inspirovaný Riedlovou medailí z roku 1588 (naše číslo 49).

Collections: Prague National Museum (Struck copper, 34·5 mm – gift of 

Jiří Chvojka).

To complete the picture this crudely struck fairground souvenir 

is included, inspired by the Riedl medal of 1588 (catalogue no. 49).

57. medaile Petra Voka z Rožmberka

falsum hlásící se do roku 1601, patrně práce 20. století

Avers: poprsí zpředu, opis V. DE.RO

Revers: rožmberský znak a nápis AE 62

Citace: Turnwald 1959 (mosaz, 36 mm, ve sbírce Štěpána  Flosse)

Sbírky: České Budějovice Jihočeské muzeum ME 2962 (lité stříbro, 

36 mm – 24,84 g – v roce 1964 od L. Langra z Jindřichova Hradce).

Flossovu sbírku 5 446 mincí a medailí získalo v roce 1977 

odúmrtí Národní muzeum, ale tato medaile v ní již nebyla. 

Exemplář v Českých Budějovicích je z jiného kovu.

57. Peter-Vok of Rosenberg Medal

Evidently work of 20th century, forgery, claiming to be from 1601

Obverse: bust facing, inscription V. DE.RO

Reverse: Rosenberg coat of arms and horizontal inscription AE 62

Bibliography: Turnwald 1959 (brass, 36 mm, in Štěpán Floss Collection).

Collections: České Budějovice Jihočeské muzeum ME 2962 (cast in silver, 36 mm 

– 24·84 g – obtained in 1964 from L. Langer, Jindřichův Hradec).

The National Museum acquired the Floss Collection of 5,446 

coins and medals in 1977 at the owner's death, but this particular 

medal was no longer part of the Collection; the specimen in České 

Budějovice is of a different metal.
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Početní peníze
Měděné početní groše sloužily jako pomůcka při sčítání 

sum. Na tabulce byly nakresleny čáry podle číselných hodnot 

(1, 10, 100, atd.). Početní groš položený na linii 100 znamenal 

100 grošů, mezi čarami polovinu hodnoty (početní groš polo-

žený mezi čárou 100 a 1000 představoval 500 grošů). Obvykle 

se kupovaly v Norimberku, mincovny a účetní komory velkých 

panství používaly své vlastní a pak nechávaly razit něco kusů 

i ve zlatě a stříbře jako novoroční dar zaměstnancům. Příklad 

vrchnosti inspiroval i některé z rožmberských dvořanů k ražbě 

početních grošů s jejich erby.

Money Counters
Copper counters served as adding aids in the mints and treasur-

ies of the large estates. Lines were drawn on a table symbolising 

a numeric value (1, 10, 100, etc.). A counter placed on the 100 line 

represented 100 groschen. If it was between the lines, it represented 

half of the upper value (thus a counter placed between the 100 and 

1000 lines was the equivalent of 500 groschen). It was customary 

to buy counters in Nuremberg. The mints and treasuries of the big 

estates used their own and then had a number of them struck in 

gold and silver as New Year gifts for their employees. The example 

set by their superiors even inspired some of the Rosenberg courtiers 

to have counters struck with their own coats of arms.

Counters. Frontispiece of  “Druhy tractat wo pocztu na liny,” 1520‘s. Početní peníze. Titulní strana spisu 

„Druhy tractat wo pocztu na liny,“ 20. léta 16. století
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I mezi početními groši posledních Rožmberků jsou falsa, 

rozlišení pravých a falešných početních peněz komplikují 

i nedostatečné popisy a chybně přiřazené ilustrace. Citujeme 

proto pouze literaturu s vyobrazením, které dovoluje kus 

určit. Například rytec č. 60 napodobil pravý početní groš ze 

16. století téměř přesně, rozdíl je pouze v pěti chybějících 

tečkách.

Even among the counters of the last Rosenbergs forgeries exist; 

distinguishing between genuine and false counters is complicated 

by inadequate descriptions and mistakenly attributed illustrations. 

Consequently only illustrated literature by which the piece can be 

identified is quoted. For example engraving no. 60 is an almost pre-

cise imitation of a genuine counter of the 16th century, differing only 

in the absence of the five stops.

Dřevoryt posla, na prsou medailon se znakem zaměstnavatele, 

T. Hoffman – G. Alzenbach, asi 1600. (Viz s. 84.)

Wood engraving of a messenger with a medallion on his chest bearing the coat 

of arms of his employer, T. Hoffman and G. Alzenbach, circa 1600. (see p. 84.)
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58. početní peníz Bohunky z Rožmberka a Jana ml. 

z Lobkovic

1556/ 1557

Avers: lobkovický znak a opis

IANàMLADàZàLOBK OàNEYàPVRKRABIEà

Revers: rožmberský znak a opis

BOHVNKAàZàROZMà AàNAàHORàTEYNIEã

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 234 (ale jiná interpunkce); Neumann 

1868, č. 28 618; Donebauer 1888, č. 3557; Polívka 1991, č. 9.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5- 61/33 (ražená měď, 23,5 mm 

– 3,39 g – koupeno od dr. V. Katze v roce 1933 s větším celkem); 

Praha Národní muzeum H5-42/72, 648 (ražená měď, 22 mm – 2,24 g 

– značně otřelý, koupě 1972 s větším celkem). 

Bohunka, sestra Viléma a Petra Voka z Rožmberka pro-

vdala se dvacetiletá 15. ledna 1556 za nejvyššího purkrabího 

království Jana ml. z Lobkovic, zemřela již 14. listopadu 1557. 

Peníz nechal razit její manžel.

V Národním muzeu (H5-51.532: AE, 24 mm – 3,29 g) je také 

hybridní ražba z početních grošů Bohunky z Rožmberka a Pav-

la Siebenburgra, výplatčího české komory v letech 1542–8.

59. početní peníz Viléma z Rožmberka

pravý s kulatým ukončením štítu mezi lety 1585–1592

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, s kulatým zakončením 

štítu, opis

WYLEM◆WLADARZ DOMV◆ROZM◆N◆P◆P∑

Revers: v rozvilinách nápis

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/_ / EàLAVSàMEA/ DOMINVS

Citace: Valdštejn 1793, s. 434, č. 199; Hanka 1837, č. 8; Miltner – Neumann 

1852–70, č. 358; Killian 1858, č. 5155; Saurma 1883, č. 4 (ale s jinak 

vykresleným reversem); Donebauer 1888, č. 3708 (jako pravý); 

Záplata 1994, č. 44 (jako falsum)

58. Bohunka of Rosenberg and John the Younger             

of Lobkovitz Counter

1556/1557

Obverse: Lobkovitz coat of arms and inscription 

IANàMLADàZàLOBK OàNEYàPVRKRABIEà

Reverse: Rosenberg coat of arms and inscription

BOHVNKAàZàROZMà AàNAàHORàTEYNIEã

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 234 (but different punctua-

tion); Neumann 1868, no. 28 618; Donebauer 1888, no. 3557; Polívka 

1991, no. 9.

Collections: Prague National Museum H5-61/33 (struck bronze, 23·5 mm 

– 3·39  g); Prague National Museum H5-42/72, 648 (struck bronze, 22 mm 

– 2·24 g – markedly worn, bought in 1972 as part of larger set). 

Bohunka, the sister of William and Peter-Vok of Rosenberg, 

married at the age of twenty to the Governor of Bohemia John the 

Younger of Lobkovitz on 15th January 1556, died on 14th November 

1557. Her husband had the counter struck.

There is also a hybrid version of the counter of Bohunka of Rosenberg 

and Pavel Siebenburg, cashier of the Lord Chamberlain's Office 1542–8, 

in the National Museum (H5-51.532: AE – 24 mm – 3·29g)

59. William of Rosenberg Counter
Genuine with shield with rounded top 1585–1592

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

shield with rounded top, inscription

WYLEM◆WLADARZ DOMV◆ROZM◆N◆P◆P∑

Reverse: horizontal inscription in ornamented field

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/_ / EàLAVSàMEA/ DOMINVS

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 434, no. 199; Hanka 1837, no. 8; Miltner 

– Neumann 1852–70, no. 358; Killian 1858, no. 5155; Saurma 1883, no. 4 

(but with different drawing on reverse); Donebauer 1888, no. 3708 (as 

genuine); Záplata 1994, no. 44 (as forgery)
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Sbírky: Praha Národní muzeum H5-55.647 (ražená měď, 22 mm – 

2,46 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-42/72,669 

(ražená měď, 22 mm – 2,24 g – koupě 1972 s větším celkem); Praha 

Národní muzeum H5-186.076 (ražená měď, 22 mm – 2,39 g); Praha 

Národní muzeum H5-186.075 (ražená měď, 21,5 mm – 2,64 g); 

Praha Národní muzeum H5-V.5 (ražená měď, 21 mm – 1,93 g).

Collections: Prague National Museum H5-55.647 (struck copper, 22 mm 

– 2·46 g – from Chaura Collection); Prague National Museum H5-

42/72,669 (struck copper, 22 mm – 2·24 g – bought in 1972 as part 

of larger set); Prague National Museum H5-186.076 (struck copper, 

22 mm – 2·39 g); Prague National Museum H5-186.075 (struck copper, 

21·5 mm – 2·64 g); Prague National Museum H5-V.5 (struck copper, 

21 mm – 1·93 g).

60. početní peníz Viléma z Rožmberka

falsum se špičatým ukončením štítu, po roce 1800

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, se špičatým zakončením 

štítu, opis

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Revers: v rozvilinách nápis

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/ EàLAVSàMEA/ DOMINVS

60. William of Rosenberg Counter

After 1800, forgery, shield with top terminating in trefoil

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

shield with top terminating in trefoil, inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Reverse: horizontal inscription in ornamented field

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/ EàLAVSàMEA/ DOMINVS
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Citace: Záplata 1994, č. 45 (jako falsum, ale s jinak vykresleným rever-

sem).

Sbírky: Praha Národní muzeum: H5-60/33 (ražená měď, 23,5 mm 

– 3,01 g).

Řezba tohoto peníze je hrubší práce, než u předchozího, 

jak je vidět na článcích řetězu Zlatého rouna. Liší se tím i od 

pravého početního groše kanceláře krumlovské (č. k. 66). Na 

rubu chybí dvojtečky mezi postranními ozdobami a v nápisu 

středová tečka. Odpovídající reversní razidlo je v Národním 

muzeu: v roce 1861 věnoval K. V. Zap 45 razidel českých mincí 

a jetonů, nalezených prý v Praze na vrchu Bohdalci. Ačkoliv 

zahrnují dobu několika století od denárů 10. věku po peníz 

z roku 1630, jsou všechna ze stejného kovu a stejné fabriky. 

Také po zahřátí jedné z odpovídajících mincí se ukázalo, že 

je vyražena na krejcaru z roku 1800. Další tři razidla z této 

skupiny měl Max Donebauer, mezi nimi i dvě k falešnému 

početnímu groši Viléma z Rožmberka s letopočtem 1590 (č. k. 

67 – Donebauer 1880, s. 415)

Bibliography: Záplata 1994, no. 45 (as forgery, but with different drawing 

on re verse).

Collections: Prague National Museum: H5-60/33 (struck copper, 23·5 mm 

– 3·01 g)

The engraving on this counter is cruder than that of the previous 

one (clearly visible on the chain of the Golden Fleece), thereby dif-

fering from the genuine counter (Catalogue no. 66). On the reverse 

a colon between the lateral ornamentation and a central stop in the 

inscription are missing. The reverse die is in the National Museum; in 

1861 K.V. Zap donated 45 dies of Czech coins and counters, appar-

ently found on Bohdalec Hill, Prague. Although embracing a period 

of several centuries: from denarii of the 10th century to counters from 

1630, they are all of the same metal and of the same manufacture. 

On the application of heat (a method used to detect fake coins) the 

counter proved to have been re-struck on a kreuzer coin from 1800. 

Max Donebauer owned a further three dies from this group, two of 

which were used to strike fake 1590 William of Rosenberg counters 

(Catalogue no. 67 – Donebauer 1880, p. 415).

61. William of Rosenberg Counter

After 1800, forgery, with shield with rounded top

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

shield with rounded top, inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Reverse: horizontal inscription in ornamented field

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/ EàLAVSàMEA/ DOMINVS

Bibliography: –

Collections: Prague National Museum H5-55.651 (struck copper, 23·3 mm 

– 3·57 g – from Chaura Collection); Prague National Museum H5-60/33 

(struck copper, 24 mm – 2·74 g).

61. početní peníz Viléma z Rožmberka

falsum s kulatým ukončením štítu, po roce 1800

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, s kulatým zakončením 

štítu, opis

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Revers: v rozvilinách nápis

DEVSàFORTI/ TVDOàMEA/ EàLAVSàMEA/ DOMINVS

Citace: –

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-55.651 (ražená měď, 23,3 mm 

– 3,57 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-60/33 

(ražená měď, 24 mm – 2,74 g).
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Řezba tohoto peníze je opět hrubší práce jako u před-

chozího č. k. 60 (řetěz Zlatého rouna), štít je tentokrát zakon-

čen dokulata. Rub je stejný jako předchozí (bez středové 

tečky a teček mezi postranními ozdobami), z bohdaleckého 

razidla. 

The engraving of this counter is once again cruder work (namely 

in the chain of the Golden Fleece, like Catalogue no. 60); the shield on 

this occasion is with a rounded top. The reverse is the same Bohdalec 

die as that of the preceding counter (without a central stop in the 

inscription and without a colon between the lateral ornamentation). 

62. početní peníz Viléma z Rožmberka 

a Polyxeny z Pernštejna

(1587–1592)

Avers: znaky rožmberský a pernštejnský obtočené řádem Zlatého 

rouna, opis

WILEMàZ ROZMBERKAàPOLIXENA Z PERNSTE∑

Revers: heslo àDEVSàFOR/ TITVDOàME/ AàET LAVS/ MEAà DO, opis

WLADARZàDOMVàROZMBERSàNEIWISSIàPVRKRA PR∑

Citace: Hanka 1837, č. 15; Miltner – Neumann 1852–70, č. 355; Killian 

1858, č. 5151; Záplata 1994, č. 33.

Sbírky: Praha Národní muzeum: H5-186.072 (ražená měď, 25,3 mm– 

3,22 g).

63. početní peníz Viléma z Rožmberka 

a Polyxeny z Pernštejna

(1587–1592)

Avers: znaky rožmberský a pernštejnský obtočené řádem Zlatého 

rouna, opis

WILEMàZ ROZMBERKAà POLIXENAàZ PERNSTE∑

Revers: heslo DEVSàFOR/ TITVDOà/MEAàETà/ LAVSà MEAà , opis

WLADARZàDOMVàROZMBERS NEIWIàPVRKRAàPRà∑

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 354; Killian 1858, č. 5149; Saurma 

1883, č. 2; Donebauer 1888, č. 3705; Záplata 1994, č. 34.

Sbírky: –

62. William of Rosenberg and Polyxena 

of Pernstein Counter

(1587–1592)

Obverse: Rosenberg and Pernstein coats of arms encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece, inscription

WILEMàZ ROZMBERKAàPOLIXENA Z PERNSTE∑

Reverse: motto àDEVSàFOR/ TITVDOàME/ AàET LAVS/ MEAà DO, inscrip-

tion

WLADARZàDOMVàROZMBERSàNEIWISSIàPVRKRA PR∑

Bibliography: Hanka 1837, no. 15; Miltner – Neumann 1852–70, no. 355; 

Killian 1858, no. 5151; Záplata 1994, no. 33.

Collections: Prague National Museum: H5-186.072 (struck copper, 25·3 mm 

– 3·22 g).

63. William of Rosenberg and Polyxena 

of Pernstein Counter

(1587–1592)

Obverse: Rosenberg and Pernstein coats of arms encircled by collar of 

Order of the Golden Fleece, inscription

WILEMàZ ROZMBERKAà POLIXENAàZ PERNSTE∑

Reverse: motto DEVSàFOR/ TITVDOà/MEAàETà/ LAVSà MEAà, inscription

WLADARZàDOMVàROZMBERS NEIWIàPVRKRAàPRà∑

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 354; Killian 1858, no. 5149; 

Saurma 1883, no. 2; Donebauer 1888, no. 3705; Záplata 1994, no. 34.

Collections: – 
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64. početní peníz Viléma z Rožmberka 

a Polyxeny z Pernštejna

pravý s oválným zakončením pernštejnského štítu patrně čes-

kobudějovická mincovna, mezi lety 1587–1592

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Revers: pernštejnský znak s oválným zakončením šítu, opis

POLIXENAàZàPERNSSTEINA∑

Citace: Valdštejn 1793, s. 435, č. 200; Reinhardt 1827–8, III, s. 334, č. 6270; 

Hanka 1837, č. 9; Miltner – Neumann 1852–70, č. 356 (datuje 1587 ke 

svatbě); Killian 1858, č. 5152; Saurma 1883, č. 3; Donebauer 1888, č. 

3706 (jako pravý); Záplata 1994, č. 42 (jako falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.074 (ražená měď, 22 mm – 

2,57 g); Praha Národní muzeum H5-55.650 (ražená měď, 22 mm 

– 1,99 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-186.464 

(ražená měď, 21,2 mm a dírka – 2,62 g – 1893 ze sbírky † p. Černého); 

Praha Národní muzeum H5-14/2001, 120 (ražená měď, 22 mm a sto-

pa po průbojníku; 1,90 g – převedeno z prehistorického oddělení 

Národního muzea v roce 2001, bez nálezových okolností); Praha 

Národní muzeum H5-V/5 (ražená měď, 21,6 mm – 1,96 g); Praha 

Národní muzeum H5-V/5 (ražená měď, 21 mm – 2,20 g).

65. početní peníz Viléma z Rožmberka 

a Polyxeny z Pernštejna

falsum s rovným zakončením pernštejnského štítu, mezi lety 

1800–1837 

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

64. William of Rosenberg and Polyxena 

of Pernstein Counter

Genuine with Pernstein escutcheon with oval top 1587–1592, prob-

ably České Budějovice mint

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑

Reverse: Pernstein coat of arms with shield with oval top, inscription

POLIXENAàZàPERNSSTEINA∑

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 435, no. 200; Reinhardt 1827–8, III, p. 334, 

no. 6270; Hanka 1837, no. 9; Miltner – Neumann 1852–70, no. 356 

(dated 1587 on occasion of their wedding); Killian 1858, no. 5152; 

Saurma 1883, no. 3; Donebauer 1888, no. 3706 (as genuine); Záplata 

1994, no. 42 (as forgery).

Collections: Prague National Museum H5-186.074 (struck copper, 22 mm 

– 2·57 g); Prague National Museum H5-55.650 (struck copper, 22 mm 

– 1·99 g – from Chaura Collection); Prague National Museum H5-

186.464 (struck copper, 21·2 mm and hole; 2·62 g – from Mr Černý's 

collection); Prague National Museum H5-14/2001, 120 (struck cop-

per, 22 mm and trace of punctured hole; 1·90 g – transferred from 

Prehistoric Department of National Museum in 2001, without informa-

tion concerning circumstances of find); Prague National Museum H5-

V/5 (struck copper, 21·6 mm – 1·96 g); Prague National Museum H5-V/5 

(struck copper, 21 mm – 2·20 g).

65. William of Rosenberg and Polyxena 

of Pernstein

Counter 1800–1837 forgery, with Pernstein escutcheon with flat top 

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàPàP∑
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Revers: pernštejnský znak s rovným zakončením šítu, opis

POLIXENAàZàPERNSSTEINA∑

Citace: Hanka 1837, č. 9; Miltner – Neumann 1852–70, č. 357 (jako pravý); 

Killian 1858, č. 5153–4; Donebauer 1888, č. 3707 (jako pravý); 

Saurma 1892, tab. IV, č. 121 (jako dukát ke svatbě); Friedensburg 

1899, s. 173, p. 1 (jako falsum); Kopicki 1983, č. 707 (jako dukát 1587 

a s chybným obrázkem); Záplata 1994, č. 43 (jako falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-33/64,13 (ražené zlato, 22,8 mm 

– 3,57 g – se značkou Chaurova obchodu – poválečný konfiskát); 

Praha Národní muzeum H5-60/33 (ražená měď, 23,8 mm – 3,50 g 

– koupeno od pana Mikše v Mnichovicích v roce 1933 v souboru 

fals pro studijní účely); Praha Národní muzeum H5-61/33 (ražená 

měď, 21,8 mm – 2,10 g – koupeno od dr. V. Katze v roce 1933 s vět-

ším celkem).

Reversní straně s rovně zakončeným pernštejnským ští-

tem odpovídá jedno z falešných bohdaleckých razidel v Ná-

rodním muzeu. 

66. početní peníz Viléma z Rožmberka

1590 mincovna v Českých Budějovicích, připisován Bonifáci 

 Riedlovi

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Revers: nápis 1590/ rozvilina/ GROSS:PO/ CZETNI∑/ KANC ZELAR/ 

ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/SKEHOãà

Citace: Hanka 1837, č. 14; Miltner – Neumann 1852–70, č. 360; Killian 

1858, č. 5157; Saurma 1883, č. 22; Donebauer 1888, č. 3709 (jako 

Reverse: Pernstein coat of arms on escutcheon with flat top, inscription

POLIXENAàZàPERNSSTEINA∑

Bibliography: Hanka 1837, no. 9; Miltner – Neumann 1852–70, no. 357 (as 

genuine); Killian 1858, no. 5153–4; Donebauer 1888, no. 3707 (as 

genuine); Saurma 1892, tab IV, č. 121 (as commemorative wedding 

ducat); Friedensburg 1899 p. 173, p. 1 (as forgery); Kopicki 1983, no. 

707 (as 1587 ducat with incorrect illustration); Záplata 1994, no. 43 (as 

forgery).

Collections: Prague National Museum H5-33/64,13 (struck gold, 22·8 mm 

– 3·57 g – with marking of Chaura's antique dealership – war repara-

tions); Prague National Museum H5-60/33 (struck copper, 23·8 mm 

– 3·50 g – bought in 1933 from Mr. R. Mikš, Mnichovice as part of 

collection of forgeries for study purposes); Prague National Museum 

H5-61/33 (struck copper, 21·8 mm – 2·10 g – bought in 1933 from Dr. V. 

Katz as part of larger set).

The reverse with the Pernstein escutcheon with a flat top is from 

one of the Bohdalec dies in the National Museum. 

66. William of Rosenberg Counter

1590 České Budějovice mint, attributed to Bonifác Riedel

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Reverse: inscription 1590/ ornamentation/ GROSS:PO/ CZET NI∑/ 

KANCZELAR/ ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/SKEHOãà

Bibliography: Hanka 1837, no. 14; Miltner – Neumann 1852–70, no. 360; 

Killian 1858, no. 5157; Saurma 1883, no. 22; Donebauer 1888, no. 3709 
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pravý, z budějovické mincovny); Katz 1935, s. 69 (jako práce B. 

Riedla); Záplata 1994, č. 47 (jako falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-55.646 (ražená měď, 23,6 mm 

– 3,21 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-186.073 

(ražená měď, 23,5 mm – 3,18 g); Praha Národní muzeum H5-57.036 

(ražená měď, 23,8 mm – 3,3 g – z Flossovy sbírky); Praha Národní 

muzeum H5-186.465 (ražená měď, 23, 2 mm – 2,73 g ); Praha 

Národní muzeum H5-sine (ražená měď, 23,8 mm – 3,20 g).

Avers liší se od falešného č. k. 60 pečlivě řezanými články 

řetězu Zlatého rouna. Na reversu jsou za slovem GROSS tři 

tečky a tři tečky také ukončují celý nápis. 

Kancelář v Českém Krumlově byla ústředním rožmber-

ským úřadem, nadřízeným všem ostatním. V jejím čele stál 

kancléř, agendu vedli český a německý sekretář, spolu s lis-

tovními písaři, kteří měli od roku 1576 k disposici vlastní pečeť 

– rožmberskou růži s medvědy na ní doplňoval opis „pečeť 

rožmberské kanceláře.“ Od roku 1567 pracoval zde Matyáš 

Fuch (č. k. 81). Peněžní záležitosti obstarávala komora, za 

regentství Jakuba Krčína byl v letech 1569–1589 byl kanceláři 

i komoře nadřazen regent (č. k. 80). 

67. početní peníz Viléma z Rožmberka

falsum napodobující předchozí peníz z roku 1590, po roce 

1800

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis 

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Revers: nápis 1590/ rozvilina/ GROSSãPO/ CZETNI∑/ KANC ZELAR/ 

ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/SKEHOã

Citace: Donebauer 1880, č. 69, tab. VII.4 (falsum, spolu s razidlem); 

Donebauer 1888, č. 6061 (falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-60/33 (ražená měď, 23,5 mm – 3,05 g 

– koupeno od pana Mikše v Mnichovicích v roce 1933 v souboru 

fals pro studijní účely). 

(genuine, from Budějovice mint); Katz 1935, p. 69 (as work of B. Riedel); 

Záplata 1994, no. 47 (as forgery).

Collections: Prague National Museum H5-55.646 (struck copper, 23·6 mm – 3·21 g 

– from Chaura Collection); Prague National Museum H5-186.073 (struck 

copper, 23·5 mm – 3·18 g); Prague National Museum H5-57.036 (struck cop-

per, 23·8 mm – 3·3 g – from Floss Collection); Prague National Museum H5-

186.465 (struck copper, 23·2 mm – 2·73 g); Prague National Museum H5-sine 

(struck copper, 23·8 mm – 3·20 g).

The obverse differs from the fake Catalogue no. 60 by care-

fully executed links of the chain of the Golden Fleece. On the reverse 

there are three stops after the word GROSS and three stops complete 

the inscription. 

The chancellery at Český Krumlov was the Rosenberg central 

executive office. A chancellor was director; Czech and German sec-

retaries, together with scribes, conducted business. After 1576 their 

own seal was at their disposal – the inscription “seal of the Rosenberg 

Chancellery” completed a Rosenberg rose with bears. Matyáš Fuch 

worked here from 1567 (Catalogue no. 81). Finances were attended to 

by a chamber. Whilst Jakub Krčín was in office as regent 1569–1589, he 

was superior to both chancellery and chamber (Catalogue no. 80).

67. William of Rosenberg Counter

After 1800, forgery, imitating preceding 1590 counter

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Reverse: inscription 1590/ ornamentation/ GROSSãPO/ CZETNI*/ 

KANCZELAR/ ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/SKEHOã

Bibliography: Donebauer 1880, no. 69, pl. VII.4 (forgery, together with cor-

responding die); Donebauer 1888, no. 6061 (forgery).

Collections: Prague National Museum H5-60/33 (struck copper, 23·5 mm 

– 3·05 g – bought in 1933 from R. Mikš, Mnichovice as part of collection 

of forgeries for study purposes). 



    80

Hrubě řezaný řetěz řádu Zlatého rouna na aversu odpovídá 

falsu č. k. 60. Na reversní straně jsou na rozdíl od pravé mince 

jenom dvě tečky za slovem GROSS a na konci celého nápisu. 

Příslušné falešné razidlo měl ve sbírce Max Donebauer. 

The crudely engraved chain of the Order of the Golden Fleece 

on the obverse is the same as Catalogue no. 60. Unlike the genuine 

piece the reverse has only two dots after the word GROSS and also 

two at the end of the inscription. The corresponding die was part of 

Max Donebauer's collection.

68. William of Rosenberg Counter

After 1800, forgery with ornamentation, dated 1591

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, 

inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Reverse: inscription 1591/ ornamentation/ GROSSãPO/ CZET NI∑/ 

KANCZELAR/ ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/ SKEHOã

Bibliography: Donebauer 1888, no. 6063 (forgery).

Collections: Prague National Museum H5-55.649 (struck copper, 23·3 mm 

– 2·43 g – from Chaura Collection); Prague National Museum H5-37.709 

(struck copper, 23 mm – 2·83 g – from Katz Collection). 

The coat of arms on the obverse is from the same die as 

Catalogue no. 60 with crudely engraved links in the chain of the 

Golden Fleece. Only two stops divide and end the inscription on the 

reverse like Catalogue no. 67.

68. početní peníz Viléma z Rožmberka

falsum s rozvilinou 1591, po roce 1800

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis

WYLEM.WLADARZ DOMV.ROZM.N.P P∑

Revers: nápis 1591/ rozvilina/ GROSSãPO/ CZETNI∑/ KANC ZELAR/ 

ZE∑KRVMLO/ WA∑CZIE/ SKEHOã

Citace: Donebauer 1888, č. 6063 (falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-55.649 (ražená měď, 23,3 mm 

– 2,43 g – z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-37.709 

(ražená měď, 23 mm – 2,83 g – z Katzovy sbírky). 

Znak na aversu je ze stejného razidla jako naše č. k 60 

s hrubě řezanými články řetězu Zlatého rouna. Nápis na rever-

su rozdělují a ukončují pouze dvě tečky jako u našeho č. k. 67.



Catalogue no. 59 katalogové číslo 59



Catalogue no. 72katalogové číslo 72



Catalogue no. 73 katalogové číslo 73



Catalogue no. 76 katalogové číslo 76
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69. početní peníz Viléma z Rožmberka

falsum bez rozviliny 1591, mezi lety 1800 a 1845

Avers: rožmberský znak se Zlatým rounem, opis 

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Revers: nápis 1591/ GROSSãPO/ CZETNI∑/ KANCZELAR/ ZE∑KRVMLO/ 

WA∑CZIE/ SKEHOã

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 361; Killian 1858, č. 5159 (s po-

známkou, že v Národním muzeu dosud není, odhadován na 2 zl. 10 

kr.); Donebauer 1888, č. 6062 (falsum); Záplata 1994, č. 48 (falsum) 

Sbírky: Praha Národní muzeum: H5-60/33 (ražená měď, 22,5 mm 

– 2,04 g – koupeno od pana Mikše v Mnichovicích v roce 1933 

v souboru fals pro studijní účely). 

Znak na aversu je ze stejného razidla jako naše č. k. 60 

s hrubě řezanými články řetězu Zlatého rouna. Nápis na rever-

su rozdělují a ukončují pouze dvě tečky jako u našeho č. k. 67. 

70. početní peníz Petra Voka z Rožmberka 

a Kateřiny z Ludanic

mezi 1592 a 1601

Avers: rožmberský znak, opis

àPETRVSàWOKàZàROZVMàWLAàDOMàROà

Revers: ludanický znak, opis

KATERZINAàROZVMBERSKàZàLOVDANICZà

Citace: Valdštejn 1793, s. 435, č. 204; Hanka 1837, č. 23; Miltner 

– Neumann 1852–1870, č. 362/4 (jako svatební z roku 1580); Saurma 

1883, č. 24; Donebauer 1888, č. 3712/3 (jako pravý); Záplata 1994, 

č. 52 (jako falsum).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.077 (ražená měď, 21,6 mm 

– 3,01 g); Praha Národní muzeum H5-sine (ražená měď, 22 mm 

– 2,48 g – silně otřelý); Praha Národní muzeum H5-53/49 (ražená 

měď, 21,5 mm a dírka; 2,64 g – dar přednosty Jana Janečka z Národ-

ní banky v roce 1949 – varianta bez tečky na konci opisu aversu).

69. William of Rosenberg Counter

1800–1845, forgery without ornamentation, dated 1591

Obverse: Rosenberg coat of arms with collar of Order of the Golden Fleece, inscription

WYLEMàWLADARZ DOMVàROZMàNàP P∑

Reverse: inscription 1591/ GROSSãPO/ CZETNI∑/ KANCZELAR/ ZE∑KRVMLO/ 

WA∑CZIE/ SKEHOã

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 361; Killian 1858, no. 5159 (with 

note: this piece is not in the museum collection, estimated worth: 2 florins 10 

kreuzers); Donebauer 1888, no. 6062 (forgery); Záplata 1994, no. 48 (forgery). 

Collections: Prague National Museum: H5-60/33 (struck copper, 22·5 mm 

– 2·04 g – bought in 1933 from R. Mikš, Mnichovice as part of collection 

of forgeries for study purposes). 

The coat of arms on the obverse is from the same die as 

Catalogue no. 60 with crudely engraved links in the chain of the 

Order of the Golden Fleece. Only two stops divide and end the 

inscription on the reverse like Catalogue no. 67.

70. Peter-Vok of Rosenberg and Catherine 

of Ludanice Counter

(1592–1601)

Obverse: Rosenberg coat of arms, inscription

PETRVSàWOKàZàROZVMàWLAàDOMàROà

Reverse: Ludanice coat of arms, inscription

KATERZINAàROZVMBERSàZàLOVDANICZà

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 435, no. 204; Hanka 1837, no. 23; Miltner – 

Neumann 1852–1870, no. 362/ 364 (as wedding counter 1580); Saurma 

1883, no. 24; Donebauer 1888, no. 3712/ 3 (as genuine); Záplata 1994, 

no. 52 (as forgery).

Collections: Prague National Museum H5-186.077 (struck copper, 21·6 mm 

– 3·01 g); Prague National Museum H5-sine (struck copper, 22 mm 

– 2·48 g – greatly worn); Prague National Museum: H5-53/49 (struck cop-

per, 21·5 mm and hole; 2·64 g – gift in 1949 of Jan Janeček, head of the 

National Bank – variant without dot at end of inscription).
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Četné nepodstatné odchylky v kresbě jedné či druhé 

strany u publikovaných kusů nedovolují tento peníz v našem 

katalogu jednoznačně přiřadit, s výjimkou Hankova soupisu. 

Při ražbě tenkých početních grošů se razidla rychle opotřebo-

vala a musela být přerývána.

Tento peníz určitě nepřipomíná svatbu Petra Voka s Kate-

řinou z Ludanic v roce 1580, kdy byl Rožmberk ještě mladším 

bratrem a nemohl se stylisovat jako vladař domu. Tím se stal 

až na podzim roku 1592 a pod tíhou dluhů kolem jednoho 

milionu kop míšenských postoupil formálně panství manžel-

ce. Kateřina z Ludanic zemřela 22. června 1601. 

Many small differences, though of little significance, on both 

the obverse and the reverse do not allow this counter to be easily 

catalogued (apart from Hanka's list). In striking thin counters the 

dies wore down quickly and often had to be re-engraved.

This counter definitely does not commemorate the wedding 

of Peter-Vok to Catherine of Ludanice in 1580, when Peter-Vok 

was still the younger brother and could not adopt the title of 

head of a noble family. He acceded to this position in the autumn 

of 1592. Under the heavy burden of debt of one million three-

score of Meissen groschen he formally ceded the estates to his 

wife. Catherine of Ludanice died on 22nd June 1601. 

71. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

falsum s letopočtem 1595, před rokem 1837

Avers: rožmberský znak a opis

PETRVSàWOKàZàROZVMàWLAàDOMàRO

Revers: sv. Kryštof a opis

MONEàNOàAVREAàREICHSTENENSISà1595

Citace: Hanka 1837, č. 19 (týž odražek); Miltner – Neumann 1852–70, č. 

363; Záplata 1994, č. 53

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-sine (ražená měď, 24,9 mm – 4,10 g)

K aversu početního peníze č. k. 70 bylo nově zhotoveno 

razidlo, napodobující Vokovy dukáty.

71. Peter-Vok of Rosenberg Counter

Before 1837, forgery, dated 1595

Obverse: Rosenberg coat of arms and inscription 

PETRVSàWOKàZàROZVMàWLAàDOMàRO

Reverse: Saint Christopher and inscription

MONEàNOàAVREAàREICHSTENENSISà1595

Bibliography: Hanka 1837, no. 19 (same specimen); Miltner – Neumann 

1852–70, no. 363; Záplata 1994, no. 53.

Collections: Prague National Museum H5-sine (struck copper, 24·9 mm – 4·10 g).

A new reverse die imitating the ducats of Peter-Vok of Rosenberg 

together with the obverse of counter Catalogue no. 70.
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72. Peter-Vok of Rosenberg Counter

1601, goldsmith Šebastián, Český Krumlov

Obverse: inscription àMDCIà/ PETR WOK/ Z ROZMBERKA/ AàNAà

CZESKEM/ KRVMLOWIE/ WLADARZ DO/ MVàROZMBER/ SKEHOà

Reverse: Rosenberg-Orsini coat of arms

Bibliography: Donebauer 1888, no. 3715; Horsky 1910, no. 5554 (same speci-

men); Lanz 1973, no. 1168 (same specimen); Münzen und Medaillen 

A. G. Basel 1975, no. 168 (struck copper, 26·6 mm – same specimen, 

valued at 500 Swiss francs); Záplata 1994, no. 38.

Collections: Prague National Museum H5-6/2006 (struck copper, 26 mm 

– 4·55 g; auktion 66, UBS Zurich 6. 9. 2006, no. 1758).

72. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

zlatník Šebastián v Českém Krumlově,1601

Avers: nápis àMDCIà/ PETR WOK/ Z ROZMBERKA/ AàNAàCZESKEM/ 

KRVMLOWIE/ WLADARZ DO/ MVàROZMBER/ SKEHOà

Revers: rožmbersko-orsiniovský znak

Citace: Donebauer 1888, č. 3715; Horsky 1910, č. 5554 (týž exemplář); 

Lanz 1973, č. 1168 (týž exemplář); Münzen und Medaillen A. G. 

Basel 1975, č. 168 (ražená měď, 26,6 mm – týž exemplář, ceněn na 

500 Sfr); Záplata 1994, č. 38.

Collections: Praha Národní muzeum H5-6/2006 (ražená měď, 26 mm – 

4,55 g; 66 aukce UBS Curych 6. 9. 2006, no. 1758).

73. Peter-Vok of Rosenberg Counter

1601, goldsmith Šebastián, Český Krumlov

Obverse: inscription MDCIà/ IN SILEN/ TIO ET/ SPEà circular inscription

PETRàWOKàZàROZMBERKAàAàNAàTRZEBONI∑

Reverse: Rosenberg knight

Bibliography: Donebauer 1888, no. 3714 (genuine piece) and no. 6064 

(copy); Záplata 1994, no. 50 (as forgery).

Collections: Prague National Museum H5-55.652 (electrotype, 27 mm – 

5·50 g – from Chaura Collection); Prague National Museum H5-sine 

(electrotype, 27 mm – 5·78 g); Prague National Museum H5-55.655 

(brass aftercast, 29 mm – 10·87 g – from Chaura Collection).

73. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

zlatník Šebastián v Českém Krumlově, 1601

Avers: nápis MDCIà/ IN SILEN/ TIO ET/ SPEà v opise 

PETRàWOKàZàROZMBERKAàAàNAàTRZEBONI∑

Revers: rožmberský jezdec

Citace: Donebauer 1888, č. 3714 (pravý) a č. 6064–5 (repliky); Záplata 

1994, č. 50 (jako padělek). 

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-55.652 (galvanický odlitek, 27 mm 

– 5,50 g; z Chaurovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-sine (gal-

vanický odlitek, 27 mm – 5,78 g); Praha Národní muzeum H5-55.655 

(mosazný odražek, 29 mm – 10,87 g; z Chaurovy sbírky). 
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Na samém konci 16. století zahájil poslední rožmberský 

vladař pod tíhou dluhů jednání o prodeji rodové residence 

v Českém Krumlově panovníkovi. Smlouvu podepsal 24. října 

1601 a 3. dubna 1602 přesídlil na Třeboň. Naše číslo 72 jej titu-

luje ještě jako pána Českého Krumlova, zatímco na čísle 73 je 

již uvedena třeboňská residence. 

V roce 1601 zaplatila rožmberská komora 114 grošů míšeň-

ských „Šebastiánu zlatníku v Latráně od udělání grošíků stří-

brných počítacích.“ 

Na okraji numismatického zájmu je zpráva o rožmberských odzna-

cích, který si u téhož českokrumlovského zlatníka Šebastiana objednal 

Petr Vok pro své posly v roce 1594: 300 míšeňských grošů „od dělání 

erbův poslům.“ Alespoň rámcovou představu můžeme si udělat podle 

dobové rytiny Gerharda Alzenbacha, který zobrazuje pěšího posla s me-

dailonem na prsou (viz s. 72). Vilém z Rožmberka zaměstnával v roce 

1559 čtyři posly, jeho bratr pak ještě další. Kromě ročního platu dostávali 

za míli cesty (přes 11 km) 3 groše a 3 denáry, zpáteční cestu jim písař 

nehradil (Kubeš 2001). 

At the very end of the 16th century, Peter-Vok the last of the 

Rosenbergs, began negotiations to sell his residential seat in Český 

Krumlov to the sovereign in order to relieve the heavy burden of 

fa mily debt. Peter-Vok signed the contract on the 24th October 1601 

and on the 3rd April 1602 set up residence in Třeboň. Catalogue entry 

no. 72 still addresses him as Lord of Český Krumlov, whereas entry no. 

73 already lists his Třeboň residence. 

In 1601 the Rosenberg chamber paid 114 Meissen groschen, 

“to Šebastián, goldsmith of Latrán for the making of silver gro-

schen counters”. 

On the periphery of numismatic interest is the invoice concerning Rosenberg 

badges which in 1594 Peter-Vok ordered for his messengers from the same 

goldsmith, Šebastian of Český Krumlov: 300 Meissen groschen “for the making 

of the messengers' coats of arms”. The wood engraving of Gerhard Alzenbach, 

which depicts a messenger on foot with a medallion on his chest, provides at 

least a general idea (see p. 72). In 1559 William of Rosenberg employed four mes-

sengers, his brother still more. In addition to their annual salary they received 

3 groschen and 3 denarii for each Czech mile (over 11 km) covered; the clerk did 

not reimburse them for the return journey (Kubeš 2001). 

74. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

falsum s letopočtem 1601, před rokem 1837

Avers: nápis ve vavřínovém věnci MDCIà/ PETR/ WOKà

Revers: rožmberský znak ve vavřínovém věnci

Citace: Hanka 1837, č. 20; Miltner – Neumann 1852–70, č. 366; Killian 1858, 

č. 5163 (litý); Saurma 1883, č. 29; Záplata 1994, č. 49 (falsum, litý).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.078 (ražená měď, 27,5 mm 

– 4,24 g); Praha Národní muzeum H5-55.654 (ražená měď, 27,4 mm 

– 4,01 g; 1945 z Chaurovy sbírky, kam koupen v roce 1933 od 

Otakara Mikše za 250 K); Praha Národní muzeum H5-55.653 (falsum 

z litého bronzu, 26,5 mm – 9,40 g; z Chaurovy sbírky).

74. Peter-Vok of Rosenberg Counter

before 1837, forgery dated 1601

Obverse: inscription in laurel wreath of MDCIà/ PETR/ WOKà

Reverse: Rosenberg coat of arms in laurel wreath

Bibliography: Hanka 1837, no. 20; Miltner – Neumann 1852–70, no. 366; Killian 

1858, no. 5163 (cast); Saurma 1883, no. 29; Záplata 1994, no. 49 (forgery, cast).

Collections: Prague National Museum H5-186.078 (struck copper, 27·5 mm 

– 4·24 g); Prague National Museum H5-55.654 (struck copper, 27·4 mm 

– 4·01 g – 1945 from Chaura Collection, bought in 1933 from Otakar 

Mikš for 250 crowns); Prague National Museum H5-55.653 (forgery 

from cast bronze, 26·5 mm – 9·40 g – from Chaura Collection).
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Ražba vymyká se ostatním početním grošům již svou veli-

kostí. Nevysvětlitelně chybí na ní rodinné jméno a nese starý 

rožmberský znak růže, který nebyl od roku 1556 používán bez 

orsiniovského rozšíření.

The specimen exceeds that of the other groschen counters in 

size. Inexplicably the family name is omitted and the old Rosenberg 

coat of arms only carries the rose, which had not been the case after 

1556 when the Orsini coat of arms was added.

75. Peter-Vok of Rosenberg Counter

1604, České Budějovice mint

Obverse: Rosenberg coat of arms, inscription

PETR WOKàZàROZMBERKAàWLADARZà

Reverse: monogram PV, inscription

DOMV ROZMBERSKEHOΩ1604Ω

Bibliography: Hanka 1837, no. 21; Miltner – Neumann 1852–70, no. 367; 

Killian 1858, no. 5164; Saurma 1883, no. 29; Donebauer 1888, no. 3716; 

Záplata 1994, no. 39.

Collections: Prague National Museum H5-186.079 (struck copper, 24·5 mm 

– 2·54 g); Prague National Museum H5-V.5 (struck copper, 24 mm 

– 3·63 g).

The work of the České Budějovice mint including some silver 

specimens is substantiated by the following entry in the accounts: 

“to the mint master of Budějovice for counters of both silver and cop-

per and a die” 1,128 Meissen groschen. The mint master at the time 

was Kryštof Mattinghofer.

76. Peter-Vok of Rosenberg Counter

1608, probably the České Budějovice mint and Krištof Wiser

Obverse: Rosenberg knight, inscription

PETR WOK Z ROZMBERKA WLADARZ

Reverse: Rosenberg coat of arms, inscription

DOMV ROZMBERSKEHOà1608Ω

Bibliography: Valdštejn 1793, p. 435, no. 201 (square silver counter); Hanka 

1837, no. 22 (de scrib es square silver counter and copper counter); 

75. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

českobudějovická mincovna, 1604

Avers: rožmberský znak, opis

PETR WOKàZàROZMBERKAàWLADARZà

Revers: monogram PV, opis

DOMV ROZMBERSKEHOΩ1604Ω

Citace: Hanka 1837, č. 21; Miltner – Neumann 1852–70, č. 367; Killian 

1858, č. 5164; Saurma 1883, č. 30; Donebauer 1888, č. 3716; Záplata 

1994, č. 39.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.079 (ražená měď, 24,5 mm 

– 2,54 g); Praha Národní muzeum H5-V.5 (ražená měď, 24 mm 

– 3,63 g).

Práce mincovny v Českých Budějovicích za správy Kryštofa 

Mattinghofera a stříbrné odražky početních grošů jsou dolo-

ženy účtem „mincmajstrovi z Budějovic za grošíky stříbrné, 

měděné i za kolek“ 1 128 grošů míšeňských.

76. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

patrně mincovna v Českých Budějovicích a Krištof Wiser, 1608

Avers: rožmberský jezdec, opis

PETR WOK Z ROZMBERKA WLADARZ

Revers: rožmberský znak, opis

DOMV ROZMBERSKEHOà1608Ω

Citace: Valdštejn 1793, s. 435, č. 201 (stříbrný hranáč); Hanka 1837, č. 

22 (popisuje stříbrný hranáč a měděný peníz); Miltner – Neumann 
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1852–70, č. 368; Killian 1858, č. 5165–6 (stříbrný hranáč a měděný 

peníz); Saurma 1883, č. 31; Donebauer 1888, č. 3717; Záplata 1994, 

č. 40.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.194 (ražené stříbro, zlacené, 

hranáč 25 : 24,8 mm – 6,21 g – patrně z Valdštejnovy sbírky); Praha 

Národní muzeum H5-sine (odražek v mědi, hranáč 23,1 : 23,1 mm 

– 4,29 g); Praha Národní muzeum H5-59/33 (postříbřená měď, raže-

ná, 24,8 mm a ouško; 3,33 g – darem v roce 1933); Praha Národní 

muzeum H5-186.080 (ražená měď, 24,3 mm – 3,73 g); Praha Národní 

muzeum H5-sine (ražená měď, 25,3 mm – 3,20 g); Praha Národní 

muzeum H5-186.463 (ražená měď, 24 mm – 3,44 g).

V rožmberských účtech jsou dvě položky z let 1608/9: 

„za kolky na početní groše“ 754 míšeňské groše 2 denáry 

a „Krištofu Wiserovi od nadělání 1 200 grošíků k počítání 

i za měď“ 367 míšeňských grošů 5 denárů. Velká částka za 

vyrytí kolků ukazuje jednak na obtížnost práce, jednak na 

větší počet potřebných želez, která se ražením tenkých mincí 

rychle opotřebovala. Kryštof Wiser byl desátník v horním 

městě Rudolfově u Českých Budějovic a zeť budějovického 

mincmistra Mattighofera: pokládáme za pravděpodobné, že 

pro Rožmberka sídlícího nyní na Třeboni práci v mincovně 

zprostředkoval. 

Rytce nedovedeme určit. Zdá se, že Bonifác Riedel od roku 

1603 již v mincovně nepracoval (Nohejlová 1941, 77–8), ale 

v Českých Budějovicích je doložen ještě v roce 1617 a razidla 

mohl vyrýt. Materiál i práce přišly dohromady na 561 bílých 

grošů, jeden měděný početní peníz tedy stál méně než polo-

vinu jednoho stříbrného bílého groše. Zatímco rožmberské 

panství zmenšené na třetinu původní rozlohy potřebovalo 

Miltner – Neumann 1852–70, no. 368; Killian 1858, no. 5165–6 (square 

silver counter and copper counter); Saurma 1883, no. 31; Donebauer 

1888, no. 3717; Záplata 1994, no. 40.

Collections: Prague National Museum H5-186.194 (struck silver, gilded, 

square counter 25 : 24·8 mm – 6·21 g – apparently from Valdštejn 

Collection); Prague National Museum H5-sine (copper counter, square, 

23·1 : 23·1 mm – 4·29 g); Prague National Museum H5-59/33 (silver-

plated copper, struck, 24·8 mm and loop; 3·33 g – gift in 1933); Prague 

National Museum H5-186.080 (struck copper, 24·3 mm – 3·73 g); Prague 

National Museum H5-sine (struck copper, 25·3 mm – 3·20 g); Prague 

National Museum H5-186.463 (struck copper, 24 mm – 3·44 g).

There are two entries in the Rosenberg accounts for the years 

1608–9: “for dies for groschen counters” 754 Meissen groschen and 

2 denarii and “to Kryštof Wiser for the making of 1,200 groschen 

counters and for the copper” 367 Meissen groschen and 5 denarii. 

The high sum paid for the engraving of the dies reflects both the 

difficulty of the work and the large number required, owing to their 

rapid deterioration caused by the striking of thin coins. Kryštof Wiser 

was a tithe clerk in the mining town of Rudolfov near České Budějovice 

and the son-in-law of the České Budějovice mint master Mattinghofer. 

It is likely that Wiser, on behalf of Peter-Vok who was now resident at 

Třeboň, arranged for the work to be carried out at the mint. 

The engraver is unknown. It seems that from 1603 Bonifác Riedel 

no longer worked at the mint, but his name still appears in the town 

records of České Budějovice up to and including the year 1617 and so 

he could have engraved the dies. The material and the work amounted 

to five hundred and sixty one white groschen; one copper counter cost 

less than half a silver white groschen. While the Rosenberg estates, 

though decreased to one third of their original extent, still required one 
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tisíc dvě stě početních jetonů, česká komora žádala začátkem 

každého roku dva až tři tisíce kusů.

77. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

falsum s datem 1619

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 365; Záplata 1994, č. 51

Sbírky: sbírka A (ražená měď, 22, 9 mm – neváženo )

Hybridní ražba kombinující rožmberský avers č. k. 70 s re-

versem bílého groše Matyáše II.

78. početní peníz Petra Voka z Rožmberka

falsum s datem 1624

Citace: Hollschek 1957, č. 4522b.

Sbírky: –

Hybridní ražba kombinující rožmberský avers s reversem 

vídeňského groše Ferdinanda II.

thousand two hundred counters, the Czech Royal Treasury ordered two 

to three thousand counters at the beginning of each year.

77. Peter-Vok of Rosenberg Counter

Forgery dated 1619

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 365; Záplata 1994, no. 51

Collections: Collection A (struck copper, 22,9 mm – unweighed)

A hybrid counter combining the obverse of the Rosenberg coun-

ter (Cata logue no. 70) with the reverse of the white groschen of 

Emperor Matthew II.

78. Peter-Vok of Rosenberg Counter

Forgery dated 1624

Bibliography: Hollschek 4522b.

Collections: –

A hybrid counter combining the obverse of the Rosenberg counter 

with the reverse of the Viennese groschen of Emperor Ferdinand II.

79. jeton České numismatické společnosti v Brně

Petr Soušek, 1995

Avers: poprsí Viléma z Rožmberka zleva, opis 

WILHELMΩGVBERΩDOMΩROSEN

Revers: rožmberský jezdec v kolaně řádu Zlatého rouna, která je dopl-

něna opisem

130.AUKCE ČNS BRNO

Literatura: Foukal-Mrštík 1999, s. 28.

Zmenšenou nápodobu zlaté mince Viléma z Rožm berka 

z roku 1585 vydala brněnská numismatická společnost ke své 

130. aukci v roce 1995.

79. Czech Numismatic Society of Brno Jetton 
1995, Petr Soušek

Obverse: bust left of William of Rosenberg, inscription

WILHELMΩGVBERΩDOMΩROSEN

Reverse: Rosenberg knight surrounded by collar of Order of the Golden 

Fleece completed by inscription

130.AUKCE ČNS BRNO

Bibliography: Foukal – Mrštík 1999, p. 28 

This smaller version of the William of Rosenberg gold coin of 

1585 was issued by the Czech Numismatic Society of Brno to com-

memorate their 130th auction in 1995.
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80. početní peníz Jakuba Krčína z Jelčan

patrně českobudějovická mincovna, 1573

Avers: znak a opis

IAKVBàKRCZINàZàGELZCIANàAàNOWàLEPTA∑

Revers: nápis ∑QVIC∑/ QVID∑AG/ IS∑PRVDEN/ TER∑AGE/ ∑ET*RESPI 

/ CEàFINE/ 1573 a opis

*DEVSàPROVIDEBITàNICHLàSINEàCAVSA∑ 

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 213; Killian 1858, č. 4996 (ve stří-

bře, ceněn na 6 zl.); Neumann 1868, č. 28 608; Chaura 1935 (26 mm, 

s překlepy v popisu, ale obrázek souhlasí).

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.201 (ražené stříbro, 24,5 mm + 

stopa – 3,36 g; z Fialovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-186.462 

(ražená měď, 25,2 mm – 3,40 g – koupeno 1977 s větším celkem). 

Krčínové z Jelčan dostali od Vladislava II. do erbu zeleného 

papouška v modrém poli a jako klenot tři pštrosí péra. Jakub 

Krčín (1535–1604) sloužil Vilémovi z Rožmberka od roku 1561 

jako podpurkrabí na Českém Krumlově, roku 1562 stal se pur-

krabím a na konci roku 1569 regentem všech rožmberských 

panství. Zároveň dostal tvrz a statek Nový Leptáč (dnešní 

Kratochvíle) a podle nového sídla se pak Krčín podepisoval 

jako rytíř z Jelčan a na Novém Leptáči. 

Nápis quidquid agis prudenter agas et respice finem (tedy 

cokoliv činíš, moudře konej a pamatuj na konec) je z oblíbené 

středověké sbírky Gesta romanorum. Obecně platná myšlen-

ka se objevuje jak v deuterokanonickém Sirachovci 7, 36, tak 

v Esopových bajkách. Heslo Deus providebit (Bůh se postará) 

je z Genesis 22, 8.

V roce 2004 vydala Česká národní banka pamětní stříbr-

nou dvousetkorunu Vladimíra Oppla k 400. výročí Krčínova 

úmrtí.

80. Jakub Krčín of Jelčany Counter

1573, probably Českě Budějovice mint

Obverse: coat of arms and inscription

IAKVBàKRCZINàZàGELZCIANàAàNOWàLEPTA∑

Reverse: horizontal inscription ∑QVIC∑/ QVID∑AG/ IS∑PRVDEN/ TER∑

AGE/ ∑ET∑RESPI/ CEàFINE/ 1573 and circular inscription

*DEVSàPROVIDEBITàNICHLàSINEàCAVSA∑

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 213; Killian 1858, no. 4996 (sil-

ver, valued at 6 florins; Neumann 1868, no. 28 608; Chaura 1935 (26 mm, 

with typing errors in description, but illustration corresponds).

Collections: Prague National Museum H5-186.201 (struck silver, 24·5 mm + trace; 

3·36 g – from Fiala Collection); Prague National Museum H5-186.462 (struck 

copper, 25·2 mm – 3·40 g – bought in 1977 as part of larger set).

Vladislav II awarded the Krčíns of Jelčany a coat of arms compris-

ing a green parrot in a blue field and a crest of three ostrich feathers. 

Jakub Krčín (1535–1604) served William of Rosenberg as deputy 

steward of Český Krumlov from 1561, becoming steward in 1562 

and regent of all the Rosenberg estates in 1569. He also received 

the stronghold and estate of Nový Leptáč (today's Kratochvíle) and 

in acknowledgement of his new seat Krčín thereon signed himself 

Knight of Jelčany and Nový Leptáč. 

The inscription “QUIDQUID AGIS PRUDENTER AGAS ET RES-

PICE FINEM” (whatever you do, do it wisely and consider the 

conse quences) comes from the popular mediaeval collection Gesta 

romanorum. This generally accepted thought not only appears in 

the deuterocanonical book of Sirach chapter 7, verse 36, but also 

in Aesop's Fables. The saying “DEUS PROVIDEBIT” (God himself will 

provide) is from Genesis chapter 22, verse 8.

In 2004 the Czech National Bank issued a silver two hundred 

crown commemorative coin designed by Vladimir Oppl to mark the 

four hundredth anniversary of Krčín's death.
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81. početní peníz Matyáše Fucha a Anny 

Avostaliové de Sala

patrně českobudějovická mincovna, 1586

Avers: znak a opis

èMATTHIAS èFVCHè86 a rozvilina s pětilistou růží

Revers: znak a opis

èANNAè èFVCHINè

Citace: Miltner – Neumann 1852–70, č. 67; Neumann 1868, č. 28 532.

Sbírky: Praha Národní muzeum H5-186.097 (ražená měď, 23,2 mm 

– 2,67 g – z Kiliánovy sbírky); Praha Národní muzeum H5-37.714 

(ražená měď, 23 mm – 3,05 g; z Katzovy sbírky).

Matyáš Fuch pracoval v rožmberských službách od 60. 

let 16. století – nejprve jako pivovarský písař na venkov-

ském panství, od roku 1567 jako komorní písař v Českém 

Krumlově. Zde nejenom používal rožmberské početní peníze, 

ale nepochybně i dostával jejich stříbrné odražky jako novo-

roční dary. Datum na jeho vlastním početním groši připomíná 

svatbu s dcerou císařského dvorního stavitele Avostaliho de 

Sala, který přestavoval rožmberský palác na pražském Hradě 

(Kubíková 1997).

81. Matyáš Fuch and Anna Avostali de Sala Counter

1586, probably České Budějovice mint

Obverse: coat of arms and inscription

èMATTHIAS èFVCHè86 and ornamentation with five-petal rose

Reverse: coat of arms and inscription

èANNAè èFVCHINè

Bibliography: Miltner – Neumann 1852–70, no. 67; Neumann 1868, no. 28 532.

Collections: Prague National Museum H5-186.097 (struck copper, 23·2 mm 

– 2·67 g – from Kilian Collection); Prague National Museum H5-37.714 

(struck copper, 23 mm – 3·05 g – from Katz Collection); 

Matyáš Fuch worked in the service of the Rosenbergs from the 

1560's: first as clerk in the brewery of a provincial estate and then 

from 1567 as clerk to the Chamberlain's Office in Český Krumlov. Here 

he not only used Rosenberg counters, but no doubt received their 

silver equivalents as New Year gifts. The date on his own counter 

commemorates his marriage to the daughter of the imperial court 

builder Avostali de Sala, who rebuilt the Rosenberg palace at Prague 

Castle (Kubíková 1997).
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Petr I. z Rožmberka 

(† 1347) na zlaté 

minci 2000 Kč od 

M. Vitanovského, 

podle podobizny 

z vyšebrodského oltáře, 

2001.

K rožmberskému 

příbuzenství se později 

hlásila i korutaňská 

knížata Orsini. Tolar 

Františka Orsini-

Rosenberga, J. Wirt, 

1793 (raženo 1853).

Spojený rožmbersko-

švamberský znak 

zachoval se ve 

středním štítku 

švamberských 

příbuzných, knížat 

Paarů. Tolar Jana 

Václava Paara, I. Jetzl 

(?), 1771.

Peter I of Rosenberg 

(† 1347) on a Czech 

gold 2,000 crown 

piece by M. Vitanovský, 

based on his portrait 

from the Vyšší Brod 

altarpiece, 2001.

The Orsini princes 

from Carinthia also 

later acknowledged 

their Rosenberg 

kinship. Francis 

Orsini-Rosenberg, 

taler, J. Wirt, 1793 

(struck-1853).

Rosenberg-

Schwanberg coat of 

arms retained as an 

escutcheon in the 

coat of arms of the 

princes of Paar. John 

Wenceslas Paar, taler 

1771, I. Jetzl (?), 1771.
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Katalog sbírky 

litoměřického biskupa 

Emmanuela Valdštejna 

z roku 1793. Jádro 

sbírky dostalo se 

do numismatického 

oddělení Národního 

muzea.

Catalogue of the 

numismatic collection 

of Emmanuel 

Valdštejn, Bishop 

of Litoměřice, 1793. 

The nucleus of this 

collection came 

to the Numismatic 

Department of The 

National Museum.
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Supplement – Archive Sources
The supplement includes excerpts of published archive material to 

provide a more comprehensive overall view and appropriate point 

of reference. 

1422, 8th March, King Sigmund to Oldřich of Rosenberg: entrusting 

him with the minting of royal coins, since at the time the royal mint 

was in the hands of the Hussites:
“Notum facimus tenore presentium universis, quod cum de presenti urbs nostra 

Kuttenberg et Moneta Chutnensis per Hereticos Bohemiae iniuriose teneatur, 

ipsique in grossis et denariis falsam cudant monetam; nos volentes huic malo 

et falsitate occurrere, non per errorem aut improvide, sed animo deliberato, et 

ex certa nostra sciencia, ut inter nostram et dictorum Hereticorum monetam 

possit haberi dicretio, Nobili Ulrico de Rosenberg, fideli nostro dilecto dedimus 

licentiam et plenariam facultatem, hujusmodi monetam nostram cudendi sub 

numero, pondere et grano, quibus hactenus tenta est, per se, vel per alium, sicut 

hoc sibi visum fuerit convenientius expedire; et quicunque circa operationem 

et laborem eiusdem monete sive in fundendo vel cudendo adstiterint, gratum 

habemus, nec ipsis indignationem nostram volumus imputare, requirentes 

etiam Judices, Consules et Juratos et Communitates Civitatum Regni Bohemiae, 

fideles nostros dilectos, quatenus prefato nostro Ulrico circa opus hujusmodi 

monete cum operariis suis ad hoc aptis et sciencia preditis, quando per eum 

requisiti fuerint, assistant, promoveant et hujusmodi operarios fideles mutu-

ent et concedant, gratie nostre sub obtentu, presentibus ad nostre dumtaxat 

voluntatis beneplacitum duraturis. …” (Castelin 1953, 175–6).

1422, 18th October, King Sigmund to the town council of České 

Budějovice: commanding the townspeople not only to accept the 

silver money which he had authorised Lord Oldřich of Rosenberg to 

mint, but to order their subjects to do likewise.
“… Sohle silberein phenning munz, so wir dem edeln Ulrichen von Rosenberg, 

unsern lieben getreuen, zu slahen und zu munzen erlaubt haben, derselben 

munz ir euch in euer stat widdert zu nehmen, darumb heissen wir euch und 

emphelhen euch auch, daz ir solihe munze, so der benante von Rosenberg 

munzt, daselbst in euer stat nemet und auch mit euern undertanen schaffet zu 

nehmen” (Castelin 1953, 179).

1427, inventory of Mikuláš Graner from the Viennese mint, noting the 

fineness of the individual kinds of coins: “one Viennese mark (280g) 

of white Rosenberg (coins) of the fineness of 313/1000 to 319/1000 is 

the equivalent of 335 new Austrian pfennigs”
“als dan die zeit die phening gewesen sint: … Item die weissen Rosenburger 

besten auch zu V lotn; puert ain mark umb XI ß V d, das lot umb XI d ” (Castelin 

1953, 170).

1455, 30th January, King Ladislav ratifies the mint agreement between 

Lord Henry of Rosenberg, the sheriff of Vratislav and Svídnice, the 

Vratislav bishop Petr, Vladek the Duke of Hlohov, Lord George of 

Příloha – archivní prameny
V příloze připojujeme pro lepší přehled a případnou kontrolu 

naší práce výtah z publikovaných archivních zpráv 

1422, 8. března, král Zikmund Oldřichovi z Rožmberka: pově-

řuje ho ražbou královských mincí, jelikož královská mincovna 

je toho času v rukou husitů: 
„Notum facimus tenore presentium universis, quod cum de presenti urbs 

nostra Kuttenberg et Moneta Chutnensis per Hereticos Bohemiae iniuri-

ose teneatur, ipsique in grossis et denariis falsam cudant monetam; nos 

volentes huic malo et falsitate occurrere, non per errorem aut improvide, 

sed animo deliberato, et ex certa nostra sciencia, ut inter nostram et 

dictorum Hereticorum monetam possit haberi dicretio, Nobili Ulrico de 

Rosenberg, fideli nostro dilecto dedimus licentiam et plenariam facul-

tatem, hujusmodi monetam nostram cudendi sub numero, pondere 

et grano, quibus hactenus tenta est, per se, vel per alium, sicut hoc sibi 

visum fuerit convenientius expedire; et quicunque circa operationem 

et laborem eiusdem monete sive in fundendo vel cudendo adstiterint, 

gratum habemus, nec ipsis indignationem nostram volumus imput-

are, requirentes etiam Judices, Consules et Juratos et Communitates 

Civitatum Regni Bohemiae, fideles nostros dilectos, quatenus prefato 

nostro Ulrico circa opus hujusmodi monete cum operariis suis ad hoc 

aptis et sciencia preditis, quando per eum requisiti fuerint, assistant, 

promoveant et hujusmodi operarios fideles mutuent et concedant, 

gratie nostre sub obtentu, presentibus ad nostre dumtaxat voluntatis 

beneplacitum duraturis. …“ (Castelin 1953, 175–6).

1422, 18. října, král Zikmund Českým Budějovicím: poroučí, 

aby nejen stříbrné peníze, které panu Oldřichu z Rožmberka 

dovolil razit, sami ve městě brali, ale i svým poddaným brát 

přikázali:
„… Sohle silberein phenning munz, so wir dem edeln Ulrichen von 

Rosenberg, unsern lieben getreuen, zu slahen und zu munzen erlaubt 

haben, derselben munz ir euch in euer stat widdert zu nehmen, darumb 

heissen wir euch und emphelhen euch auch, daz ir solihe munze, so der 

benante von Rosenberg munzt, daselbst in euer stat nemet und auch 

mit euern undertanen schaffet zu nehmen“ (Castelin 1953, 179). 

1427, seznam Mikuláše Granera z vídeňské mincovny s pozna-

menáním ryzosti jednotlivých druhů mincí: jedna vídeňská 

marka (= 280 g) bílých rožmberských o ryzosti 313/1000 až 

319/1000 odpovídá 335 novým rakouským fenikům:
„als dan die zeit die phening gewesen sint: … Item die weissen 

Rosenburger besten auch zu V lotn; puert ain mark umb XI ß V d, das lot 

umb XI d“ (Castelin 1953, 170).

1455, 30. ledna, král Ladislav potvrzuje mincovní dohodu mezi 

Jindřichem z Rožmberka, hejtmanem vratislavským a svíd-

nickým, vratislavským biskupem Petrem, Vladkem, vévodou 
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hlohovským, Jiříkem z Poděbrad a městy Svídnicí a Javorem 

o rozdělení mincování v Kladsku a Minsterbersku:
každý účastník může po dobu 10 let razit 5000 polských hřiven [935,2 kg] 

haléřů ryzosti 250/1000 stříbra (Castelin 1953, 220).

(1458), král Jiří dal panu (Janovi) z Rožmberka 16 000 zlatých 

a dvě berní a minci jemu dopustil, z kteréžto má velký užitek 

(výpověď poděbradského úředníka 7. X. 1463 – Castelin 1953, 

238).

1461, 23. listopadu, Řehoř Klaric na Třeboni Janovi z Rožmber-

ka: navrhuje skoupit v Rakousích míšeňské groše jako paga-

ment pro ražbu mincí (Castelin 1953, 238–9).

1464, 27. září, Řehoř Klaric na Třeboni Janovi z Rožmberka: 

píše o odkladu ražení mince z jeho stříbra v kutnohorské 

mincovně, která je zaneprázdněna ražbou pro krále (Tříska 

1962).

1465, 28. července Pavel z Dětřichovic Janovi z Rožmberka: 

oznamuje, že více jak 145 hřiven jeho stříbra a 21 hřiven grošů 

(celkem přes 42 kg) již bylo zmincováno na peníze, kterých 

je po zaplacení dělníkům 624 kop 10 grošů (= 262 150 kusů 

peněz): 
„Dávám vám na vědomie, že jsú již penieze vzdělány na miesto. 

A střiebra vašeho jest v minci odváženo CXLV hřiven a věrduňk [36,7 kg 

a 63,3 g], a k tomu groši sú zvláště vážili XXI hřiven [5,3 kg] a v té váze 

miesto střiebra jsú přijati. A z toho všeho jest summa peněz po zaplacení 

dělníkóm udělána CCCCCCXXIIII kopy 10 gr; A toť jest již hotově v mých 

rukou“ (Castelin 1953, 237).

1468, Václav Březan o Janovi z Rožmbeka:
Pan vladař dobré groše bíti dal: Leta Páně 1468 pan z Rožmberka zjed-

nal sobě na králi Jiřím, poněvadž lehká mince, peníze černý v zemi, an 

kdo chtěl mincoval, šla, aby dobré groše a peníze bíti mohl (Kubíková 

1989b, 194).

1469, Václav Březan v konceptu životopisu Jana z Rožmberka:
Léta Páně 1469 Řehoř Claris, v Soběslavi a na Třeboni Rožmberský 

služebík, chtěje pánu v těch těžkých letech pomoci, peníze mincoval 

a lehkou černou minci – nebo jich bráti nechtěli a tak lehce váženy byly, 

že v nich ledvy lot stříbra za 6 grošů se dostal – předělával, nebo sobě 

to zjednal právo jeho od krále. Do mnoha set hřiven stříbra zmincoval. 

Však někteří v tom mu překáželi a k tomu přivedli, že mu správa zboží 

stavena. I nevěda sobě jaké rady dáti, s svými věrnými přáteli o to se 

radil, až ti potom tu věc pěkně obešli, že pán, kdo by mu v tom překazil, 

se nedověděl, a on předce svou práci konal. Jiní také, když žádného 

pána a řádu v zemi nebylo, mincovali (Mareš 1899, 240).

(1470), rožmberský úředník Pavel Janovi z Rožmberka: z Prahy 

oznamuje, že groše z jeho stříbra jsou již raženy a žádá, aby si 

Poděbrady and the towns of Svídnice and Javor regarding the shar-

ing of minting operations in Kladsko and Minsterberg:
Each party is entitled to strike 5,000 Polish bushels (935.2 kg) of hellers 

of the fineness of 250/1000 of silver over a period of ten years (Castelin 

1953, 220).

(1458), King George [of Poděbrady] gave Lord [John] of Rosenberg 

16,000 ducats, a concession of two tax exemptions and a share in the 

minting at Kutná Hora, from which he benefited greatly (declaration 

of a king’s clerk 7. X. 1463 – Castelin 1953, 238).

1461, 23rd November, Řehoř Klaric from Třeboň to John of Rosenberg: 

suggests the buying up of Austrian Meissen groschen for silver bul-

lion to strike coins (Castelin 1953, 238–9).

1464, 27th September, Řehoř Klaric from Třeboň to John of Rosenberg: 

writes about defering the minting of coins from his silver in the Kutná 

Hora mint which was fully engaged in striking for the King (Tříska 

1962).

1465, 28th July, Pavel from Dětřichovice to John of Rosenberg: 

announcing that more than 145 bushels of his silver and 2 bushels 

of groschen (more than 42 kg in total) had already been minted as 

coins, which after the workers had been paid, ammounted to 624 

threescore and 10 of groschen (262,150 coins):
“Dávám vám na vědomie, že jsú již penieze vzdělány na miesto. 

A střiebra vašeho jest v minci odváženo CXLV hřiven a věrduňk [36,7 kg 

a 63,3 g], a k tomu groši sú zvláště vážili XXI hřiven [5,3 kg] a v té váze 

miesto střiebra jsú přijati. A z toho všeho jest summa peněz po zaplacení 

dělníkóm udělána CCCCCCXXIIII kopy 10 gr; A toť jest již hotově v mých 

rukou” (Castelin 1953, 237).

1468, Václav Březan about John of Rosenberg:
“Our ruler had good groschen struck: in the year of Our Lord 1468 Lord 

Rosenberg made an agreement with King George authorising him to strike 

good groschen since debased coins and black money were being minted by 

anyone who wished to do so” (Kubíková 1989b, 194). 

1469, Václav Březan concerning the life of John of Rosenberg:
“In the year of Our Lord 1469 Řehoř Klaric, the Rosenberg servant in Soběslav 

and Třeboň, wishing to help his master in these difficult times, minted coins and 

restruck debased black coins, since no one wanted to accept them as they were 

so debase that hardly half an ounce of silver could be had from 6 groschen, 

obtained authorisation from the King. He restruck many hundreds of bushels 

of silver. However, there were some who wanted to hinder him from doing so 

and they managed to curtail his activities. He was at a loss as to what to do 

and sought advice among his trusty friends who, having considered the matter 

thoroughly, succeeded in preventing the master from learning who had tried to 

obstruct him and he persevered in the minting of coins, as did others in the land, 

since there was neither master nor order” (Mareš 1899, 240).
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je dal odvézt z Kutné Hory v ozbrojeném doprovodu (Tříska 

1962).

1532, 6. června, Ferdinand I. Joštu a Petrovi bratřím z Rožm-

berka: dává instrukci pro ražení českých grošů a drobné mince 

v Kutné Hoře (Tříska 1962).

7. června, Ferdinand I. Joštu a Petrovi bratřím z Rožmberka: 

dovoluje razit pražské groše, bílé peníze a malé peníze ze 

stříbra vytěženého v jejich dolech, zejména u Nalžov, též ze 

stříbra dovezeného ciziny, podle mincovního řádu a instrukce, 

po dobu 15 let. České groše budou mít ráz královské mince 

ražené v Kutné Hoře a na jedné straně v opisu růžičku jako 

rožmberský znak. Bílé a malé peníze budou mít najedné stra-

ně F a na druhé růžičku jako rožmberský znak:
„Die Stögkh sollen durch unsern Wardein, und die Ober-Eysen, durch 

den von Rosenberg Münzmaister mit vleiss behalten, verwart, und zu 

seiner Zeit, herfuer gegeben werden … Auf den Behemischen Groschen, 

So die gemelten von Rosennberg Münczen, solle kun. Mt. geprägt wie 

sich Ir Mt. desselben zu Kuttenberg gebrauchet, und auf der ainen seyt-

ten, in der Umbschrifft zwischen dem Text, der von Rosennberg Wappen 

das ist ain Rösl, geprägt und geslagen werden … Und in den weissen 

und kleinen Pfenningen solle auf die ain Seytten ain F, und auf di ann-

der auch der von Rosennberg Wappen, ain Rösl geprägt und geslagen 

werden …“ (Newald 1883, 44 – Tříska 1962).

22. června, Ferdinand I. Joštovi a Petrovi z Rožmberka: povolu-

je těžbu stříbra u Nalžov, slevuje jim polovinu horního desátku 

a dovoluje jim použít polovinu vytěženého stříbra k ražení 

mince po dobu 15 let (Tříska 1962).

1536, účty Jošta III. z Rožmberka:
2 zlaté za medaili [= 48 grošů]

6 zlatých 31 krejcarů [= 154 grošů 10 krejcarů] za další medaili (Mareš 

1891, 284).

1547, účty poručníků nezletilého Viléma z Rožmberka:
v pátek po sv. Marku z rozkázání Jmti páně mistru Jiříkovi řezáči v městě 

[Praze] dáno II kopy míšeňské (= 120 grošů míšeňských – Mareš 1893, 

476). 

1555, výdaje pana Viléma z Rožmberka v Augšpurce:
Vlachu zlatníku, který JM pána vykontrfektoval rytím, dal jsem X tolarů 

(Mareš 1895, 570).

1556, 13. dubna, Sedmnáctiletý Petr Vok z Rožmberka z České-

ho Krumlova rytíři Kryštofovi Buzickému z Buzic do Prahy:
„za to vás žádám, že mi dáte v Praze sekryt udělati, neb nemám ani 

listuov svých, kderé píši, zapečetiti, než toliko moším každý do kanceláře, 

aby mi zapečetěn byl, posílati; a někdy v kanceláři žádnýho nebude, pak 

(1470), Rosenberg clerk Pavel to John of Rosenberg: announces from 

Prague that the groschen from his silver have already been struck 

and requests an armed escort for their transportation from Kutná 

Hora (Tříska 1962).

1532, 6th June, Ferdinand I to the Rosenberg brothers Jošt and Peter: 

gives instructions for the minting of Czech groschen and small coins 

in Kutná Hora (Tříska 1962).

7th June, Ferdinand I to the Rosenberg brothers Jošt and Peter: 

authorising the minting of Prague groschen, white coins and small 

coins from silver extracted from their mines, in particular near 

Nalžov, as well as from silver imported from abroad, according to the 

rules and regulations of the mint, for a period of fifteen years. Czech 

groschen were to bear the characteristics of royal coins struck at 

Kutná Hora, with a small rose as the Rosenberg coat of arms encircled 

by an inscription on one side. White and small coins were to have an 

‘F’ on one side and a small rose as the Rosenberg coat of arms on 

the other:
“Die Stögkh sollen durch unsern Wardein, und die Ober-Eysen, durch den 

von Rosenberg Münzmaister mit vleiss behalten, verwart, und zu seiner Zeit, 

herfuer gegeben werden … Auf den Behemischen Groschen, So die gemelten 

von Rosennberg Münczen, solle kun. Mt. geprägt wie sich Ir Mt. desselben zu 

Kuttenberg gebrauchet, und auf der ainen seytten, in der Umbschrifft zwischen 

dem Text, der von Rosennberg Wappen das ist ain Rösl, geprägt und geslagen 

werden … Und in den weissen und kleinen Pfenningen solle auf die ain Seytten 

ain F, und auf di annder auch der von Rosennberg Wappen, ain Rösl geprägt 

und geslagen werden …” (Newald 1883, 44; Tříska 1962).

22nd June, Ferdinand I to Jošt and Peter of Rosenberg: authorises the 

extraction of silver near Nalžov, reduces their mining tithe by half 

and permits them to use half of the extracted silver for the minting 

of coins for a period of fifteen years (Tříska 1962).

1536, accounts of Jošt III of Rosenberg:
2 florins for the medal ( 48 groschen)

6 florins 31 kreuzers [154 groschen 10 kreuzers] for another medal (Mareš 1891, 284).

1547, accounts of the guardians to the young William of Rosenberg: 
on the Friday after the feast day of St. Mark on the orders of His Lordship 

two threescore of Meissen (= 120 meissen groschen) were paid to the master 

engraver Jiřík in the city [Prague] (Mareš 1893, 476). 

1555, expenses of Lord William of Rosenberg in Augsburg:
to the Italian goldsmith, who made an engraved image of His Lordship, I gave 

X talers (Mareš 1895, 570).

1556, 13th April, seventeen year old Peter-Vok of Rosenberg of Český 

Krumlov to the knight Kryštof Buzický of Buzice in Prague:
“I ask of you to have a signet ring made for me in Prague, for I am unable to seal 
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moším ledačíms zapečetiti. A ať mi jej pěkně vyryje, aby v zlatě bylo; 

neškodilo by nic, abyšte mi i prsten dali udělati“ (Pánek 1996, 44).

1573, účty Viléma z Rožmberka: 
na pečeť J.Mti. páně dáno stříbra 62 nicky, učiní 51 grošů 3 denáry 

[míšeňské]. Od též pečeti rytí dáno 2 kopy [míšeňské = 120 grošů] (Mareš 

1895, 576).

1581, 7. prosince, Rudolf II. Vilémovi z Rožmberka: potvrzuje 

jeho koupi Rychleb s právem razit stříbrnou a zlatou minci 

podle privilegií, která měla knížata z Minsterberka:
„der Munz auf Gold und Silber sambt allem, was hier zu gehaeret, aller-

massen dasselbe die herzogen zue Munsterberg von Unsern Vorfahren 

romischen Kaysern auch Khunigen zue Behaimb gehabt und diezfahls 

privilegirt gewesen, … dan auch der erbarn Unser lieben getrenen N. 

Rahtmannen Unser stadt Breszlaw Schrot, Korn und Gewicht nach, als 

darauf sich angeregte Privilegia referiren und ziehen, … gebrauchen soll 

und müg“ (Friedensburg 1899, 172).

1582, Václav Březan o Vilémovi z Rožmberka:
Toho roku pan vladař dal mincovati dukáty v Rajchenštejně s obrazem 

sv. Christophora a na druhé straně s erbem ursinovským a textem: 

„Guliel. Guber. Dom. Rosenberg. [Vilém, vladař domu rožmberského] 

1582.“ (Březan 1985).

1582, 2. února, rychlebský hejtman Marcus Antonius z Bro-

senthalu Vilémovi z Rožmberka: oznamuje, že téhož dne bylo 

v rychlebské mincovně zmincováno 596 uherských zlatých 

[dukátů] a během celého posledního týdne byly tři prešburské 

hřivny uherských zlatých přeraženy na knížecí minci (zhruba 

737 g kovu na 211 dukátů – Barborová 1967, 393).

1582, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
třikrát za 1 spodní a dvě svrchní mincovní železa, pokaždé 3 tolary a 18 

grošů (Fiala 1891, 380). 

1584, 8. května, rychlebský hejtman Marcus Antonius z Bro-

senthalu Vilémovi z Rožmberka: posílá mu nový návrh prove-

dení rožmberského znaku na dukátech, další nákresy, návrh 

na dvoudukáty a mince samotné přinese osobně a podá mu 

zprávu o mincování:
„Dabei ist auch ein abdruck Euer gnaden wappen zum goldmuenzen 

auf eine andere art als zufor: das andere visirung in Doppel und anderen 

Ducaten und auch selbiger Muenzen bringe ich Euer gnaden zu meiner 

ankunft desgleichen den Bericht des Muenzwesens“ (Fiala 1891, 378).

(1584), rychlebský hejtman Marek Ambrosius z Brosenthalu 

Vilémovi z Rožmberka: ročně se podle jeho výpočtů získá 

58 1/2 hřivny zlata, přičemž z každé hřivny se razí 50 duká-

tů. Roční výtěžek by tedy činil 2 925 dukátů, z čehož devět 

desetin zůstane pro potřeby dolů, hutí a mincovny a jedna 

the letters I write and I have to go to the chancellery with each one so that it is 

sent sealed and sometimes there is no one there and I must seal it with whatever 

is at hand. Let it be nicely engraved and in gold; it would do no harm if you had 

a ring made for me as well” (Pánek 1996, 44).

1573, accounts of William of Rosenberg: 
as payment for the seal of His Lordship 62 silver nickas [of miniscule value] 

amounting to 51 [Meissen] groschen and 3 denarii in all. For the engraving of 

the same seal 2 threescore [Meissen = 120 groschen] were paid (Mareš 1895, 

576).

1581, 7th December, Rudolf II to William of Rosenberg: endor sing 

his purchase of Rychleby and the right to mint  silver and gold 

coins in accordance with the privileges enjoyed by the princes of 

Minsterberg:
“der Munz auf Gold und Silber sambt allem, was hier zu gehaeret, allermas-

sen dasselbe die herzogen zue Munsterberg von Unsern Vorfahren romischen 

Kaysern auch Khunigen zue Behaimb gehabt und diezfahls privilegirt gewesen, 

… dan auch der erbarn Unser lieben getrenen N. Rahtmannen Unser stadt 

Breszlaw Schrot, Korn und Gewicht nach, als darauf sich angeregte Privilegia 

referiren und ziehen, … gebrauchen soll und müg” (Friedensburg 1899, 172).

1582, Václav Březan about William of Rosenberg:
“This year our ruler had ducats struck in Rajchenštejn [Rychleby] with the image 

of St. Christopher and on the other side the Orsini coat of arms with the text: 

“Guliel. Guber. Dom. Rosenberg. [William, ruler of the house of Rosenberg] 

1582”.

1582, 2nd February, Rychleby sheriff Marcus Antonius of Brosenthal 

to William of Rosenberg: informs him that that very same day 596 

Hungarian ducats were restruck in the Rychleby mint and during the 

whole of the preceding week three Pressburg bushels of Hungarian 

ducats were restruck as Rosenberg coins (approximately 737 g of 

metal for 211 ducats – Barborová 1967, 393).

1582, the accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
thrice the lower and twice the upper mint die, for each 3 talers and 18 groschen 

(Fiala 1891, 380).

1584, 8th May, Rychleby sheriff Marcus Antonius of Brosenthal to 

William of Rosenberg: sending him a new design for the Rosenberg 

coat of arms on the ducats, further sketches, a design for two ducat 

pieces and promising to personally bring him the coins themselves 

with news of their minting:
“Dabei ist auch ein abdruck Euer gnaden wappen zum goldmuenzen auf eine 

andere art als zufor: das andere visirung in Doppel und anderen Ducaten und 

auch selbiger Muenzen bringe ich Euer gnaden zu meiner ankunft desgleichen 

den Bericht des Muenzwesens” (Fiala 1891, 378).

(1584), Rychleby sheriff Marek Ambrosius of Brosenthal to William of 

Rosenberg: each year, according to his calculations, 58 1/2 bushels of 
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desetina, tedy 292 1/2 dukátu připadne rožmberské komoře 

(Barborová 1967, 394).

1585, Václav Březan o Vilémovi z Rožmberka:
„Toho roku novým rázem zlaté mincovati dal pan Vilém z Rožmberka 

na Horách Rajchštejnských s erbem svým a textem na jedné straně a na 

druhé straně s obrazem sv. Christophora“ (Březan 1985, 325).

1589, leden, účet diplomatické mise Viléma z Rožmberka do 

Polska:
v Rychlebech řezači mincovního kolku 4 dukáty, udělá 456 krejcarů 

(Honc 1973, 60)

1589/90, účty Viléma z Rožmberka:
od dělání kolků na groše počítací a bití grošů v minci 7 kop 39 [= 459] 

grošů [míšeňských] (Mareš 1891, 284). 

1590, účty Viléma z Rožmberka:
v Budějovicích v minci od bití početních grošů 4 kopy 27 [= 267] grošů 

[míšeňských] (Mareš 1891, 284). 

v Rychlebech zmincováno 1592 kusů dukátů neboli uherských dukátů, 

každý počítaný po 57 slezských groších (Fiala 1891, 378).

1590, účty pražské mincovny:
Vilém z Rožmberka dodal k zmincování 10 hřiven, 8 lotů a 1 kventlík 

zlata (zhruba 765 královských dukátů vyražených z 2662, 25 g kovu 

– Šimek 1971, 42).

1591, účty Viléma z Rožmberka:
v Rychlebech raženo 2467 dukátů, do října, kdy Vilém nařizuje zastavit 

ražbu (Fiala 1891, 378).

22 kop 48 [= 1368] grošů [míšeňských] za groš dílem šmelcovým 

s obličejem Jeho Mi páně dáno z poručení Jí Mi paní, kterýž jest ráčila 

darovati synu pana Oldřicha z Lobkovic na den sv. Polyxeny, kterýž vážil 

11 3/4 dukátu [přes 41 g] (Mareš 1891, 284).

112 kop 10 [= 6 730] grošů [míšeňských] Benediktovi Krucovi, zlatníku 

J.Mti.Cé, doplaceno dílo jeho dělání pečetí a sekrýtův (Mareš 1896, 353). 

1591, účty pražské mincovny:
Jakub Menčik jménem pána z Rožmberka dodal k zmincování 7 hřiven, 

15 lotů a 3 kvintlíky zlata (zhruba 580 královských dukátů vyražených 

z 2021, 40 g kovu – Šimek 1971, 42).

1592, účty Petra Voka z Rožmberka:
– od vyrytí pečeti J. Mti páně 10 kop [= 600 grošů míšeňských]. 

– Silvestrovi zlatníku J. Mti. páně na pečeť 4 kopy [= 240 grošů míšeň-

ských] (Mareš 1896, 353–4). 

– na 20 dukátích [necelých 70 g zlata], které byly dány k slití grošův 

s obličejem J.Mi páně Samuelovi zlatníku, schází 1 kopa 54 [= 114] grošů 

[míšeňských] (Mareš 1891, 284). 

gold are extracted and from each bushel 50 ducats are struck. The 

annual yield thereby amounts to 2,925 ducats, of which nine tenths 

remains for the requirements of the mines, smeltery and mint and 

one tenth, that is 292 1/2 ducats passes to the Rosenberg chancellery 

(Barborová 1967, 394).

1585, Václav Březan about William of Rosenberg:
“This year William of Rosenberg had ducats minted in a new fashion in the 

Rajchštejnský [Rychleby] Mountains with his coat of arms and text on one side 

and a picture of St. Christopher on the other” (Březan 1985, 325).

1589, January, accounts from William of Rosenberg's diplomatic mis-

sion to Poland:
to the engraver of dies in Rychleby 4 ducats, making 456 kreuzers (Honc 1973, 60).

1589/90, accounts of William of Rosenberg:
for the making of dies for groschen counters and for the striking of these 

groschen in the mint 7 threescore and 39 [459] of [Meissen] groschen (Mareš 

1891, 284).

1590, accounts of William of Rosenberg:
for the striking of groschen counters in the [České] Budějovice mint 4 threescore 

and 27 [267] of [Meissen] groschen (Mareš 1891, 284).

1,592 ducats namely Hungarian ducats, each of the value of 57 Silesian gro-

schen were minted in Rychleby (Fiala 1891, 378).

1590, accounts of the Prague mint:
William of Rosenberg delivered 10 bushels, 8 half ounces and 1 pinch of 

gold for minting (approximately 765 royal ducats struck from 2,662.25 g 

of metal – Šimek 1971, 42).

1591, accounts of William of Rosenberg:
2,467 ducats minted in Rychleby until October when William ordered a halt to 

operations (Fiala 1891, 378).

22 threescore and 48 of [Meissen] groschen [1,368 groschen] for the sculpted 

medal of His Lordship’s portrait, commanded by Her Ladyship, which she then 

presented to the son of Lord Henry of Lobkovitz on St. Polyxena’s day and which 

weighed 11 3/4 ducats (over 41 g – Mareš 1891, 284).

112 threescore and 10 of [Meissen] groschen [6,730 groschen] to Benedikt Kruc, 

goldsmith of His Imperial Majesty, in payment for the making of seals and signet 

rings (Mareš 1896, 353).

1591, accounts of the Prague mint: 
Jakub Menčik on Lord Rosenberg‘s behalf delivered 7 bushels, 15 half ounces 

and 3 pinches of gold for minting (approximately 580 royal ducats struck from 

2,021·40 g of metal – Šimek 1971, 42).

1592, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
– for the engraving of His Lordship‘s seal 10 threescore [Meissen = 600 gro-

schen]

– to Silvestr His Lordship’s goldsmith for the seal 4 threescore [Meissen = 240 

groschen] (Mareš 1896, 353–4).
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1592, listopad, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
za jedno spodní a 2 svrchní mincovní železa 2 tolary 10 grošů (Fiala 

1891, 380).

1592, 24. prosince, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
za 1 spodní, dvě svrchní mincovní železa a 1 marku zbylého zlata 11 

tolarů 18 grošů (Fiala 1891, 380). 

1592/3, účty Petra Voka z Rožmberka:
od listopadu do května vyraženo pro Petra Voka 1902 kusů dukátů (Fiala 

1891, 379).

1593, březen, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
– za 1 spodní a 2 svrchní mincovní železa 3 tolary (Fiala 1891, 380).

1593, 10. června, inventář rychlebské mincovny:
– 1 spodní a 2 svrchní mincovní železa s podobou a erbem Jeho kn. 

Milosti

– 1 spodní a 2 svrchní mincovní železa pro dvoudukáty 

– 3 spodní a 9 svrchních mincovních želez pro jednoduché dukáty, 

téměř opotřebované 

– mincovní železa Vaší knížecí Milosti dnešního pána [Petra Voka]

– tři spodní a rovněž tak pět svrchních mincovních želez (Malý 1966, 198).

1593, 26. srpna, správce rychlebských dolů a hutí Tuchman 

rožmberskému sekretáři Martinu Schürerovi z Waldthaimu:
oznamuje, že příští týden zmincuje 500 dukátů (Barborová 1967, 396).

1593, 18. října, správce rychlebských dolů a hutí Tuchman:
potvrzuje zásilku 18 hřiven zlata z Čech (k ražbě 900 dukátů – Barborová 

1967, 396).

1593, 11. prosince, Petr Vok z Rožmberka do Rychleb: 
přikazuje všechnu hotovost poslat jemu k rukám (Barborová 1967, 397).

1593, účty Petra Voka z Rožmberka:
Erhartovi zlatníku od rytí pečeti p. Adama Víthy 34 groše 2 denáry 

[míšeňské] (Mareš 1896, 354).

1594, 1. května, Petr Vok z Rožmberka správci rychlebských 

dolů a hutí Tuchmanovi: 
zakazuje prozatím až na další ražbu mincí (Barborová 1967, 397).

1594, účty Petra Voka z Rožmberka:
Šebastiánu zlatníku od dělání erbův poslům 5 kop [= 300 grošů míšeň-

ských] (Mareš 1896, 354, č. CXIV). 

1595, únor, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
za 1 spodní a 3 svrchní mincovní železa 3 tolary 10 grošů (Fiala 1891, 381).

1595, červen, vyúčtování řezače Matyáše Kauerhase:
za troje další spodní a svrchní mincovní železa 9 tolarů a 28 grošů (Fiala 

1891, 381).

– of the 20 ducats [almost 70 g of gold], given to Samuel the goldsmith for the 

casting of the medals bearing the portrait of His Lordship, 1 threescore and 54 of 

[Meissen] groschen is missing (114 groschen – Mareš 1891, 284).

1592, November, accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
for one lower and two upper mint dies 2 talers and 10 groschen (Fiala 1891, 

380).

1592, 24th December, accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
for 1 lower, two upper mint dies and 1 mark of the remaining gold 11 talers and 

18 groschen (Fiala 1891, 380).

1592/3, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
 from November to May 1,902 ducats were struck for Peter-Vok (Fiala 1891, 379).

1593, March, accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
– for 1 lower and 2 upper mint dies 3 talers (Fiala 1891, 380).

1593, 10th June, inventory of the Rychleby mint:
– 1 lower and 2 upper dies with the portrait and coat of arms of His Gracious 

Lordship

– 1 lower and 2 upper dies for two ducat coins

– 3 lower and 9 upper dies for single ducats, almost worn out

– 3 lower dies and likewise five upper dies of His Gracious Lordship, our current 

master [Peter-Vok] (Malý 1966, 198).

1593, 26th August, Tuchman the manager of the Rychleby mines and 

smeltery to Martin Schürer the Rosenberg secretary:
informs him that during the following week 500 ducats would be minted 

(Barborová 1967, 396).

1593, 18th October, Tuchman the manager of the Rychleby mines and 

smeltery:
confirms the consignment of 18 bushels of gold [for the striking of 900 ducats] 

from Bohemia (Barborová 1967, 396).

1593, 11th December, Peter-Vok of Rosenberg to Rychleby:
orders all the money to be sent to him (Barborová 1967, 397).

1593, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Erhart the goldsmith for the engraving of the seal of Sir Adam Vítha 34 

[Meissen] groschen and 2 denarii (Mareš 1896, 354).

1594, 1st May, Peter-Vok of Rosenberg to Tuchman the manager of the 

Rychleby mines and smeltery:
prohibits until further notice the striking of coins (Barborová 1967, 397).

1594, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Šebastián the goldsmith for the making of the messengers’ coats of arms 5 

threescore (Meissen = 300 groschen – Mareš 1896, 354).

1595, February, accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
for 1 lower and 3 upper mint dies 3 talers and 10 groschen (Fiala 1891, 381).
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1595, účty Petra Voka z Rožmberka: 
– v Rychlebech vyraženo 1925 dukátů (Fiala 1891, 379).

– šteinšneiderovi [patrně Janu Jindřichovi Kobenhauptovi] od řezání 

pečeti JMti paní [Kateřiny z Ludanic] 4 kopy [= 240 grošů míšeňských] 

(Mareš 1896, 354).

1595/6, účty Petra Voka z Rožmberka:
od vyrytí pečeti p. Adama Dubského 1 kopa 1 groš 5 denárů [= 61 grošů 

5 denárů míšeňských] (Mareš 1896, 355).

1596, účty Petra Voka z Rožmberka:
v Rychlebech vyraženo 1 717 dukátů (Fiala 1891, 379).

1599, účty Petra Voka z Rožmberka:
Honzovi šteinšneidrovi [Janu Jindřichovi Kobenhauptovi] od udělání 

sekrýtu menšího stříbrného J.Mti. pánu 4 kopy 17 grošů 1 denár [= 257 

grošů 1 denár míšeňských] (Mareš 1896, 356).

1599/1600, účty Petra Voka z Rožmberka:
Honzovi šteinšneiderovi [Janu Jindřichovi Kobenhauptovi] od udělání 

krabiček stříbrných a pečeti větší 28 kop [= 1 680 grošů míšeňských] 

(Mareš 1897, 461).

1601, účty Petra Voka z Rožmberka:
Šebastiánu zlatníku v Latráně od udělání grošíků stříbrných počítacích 

1 kopa 54 [= 114] grošů [míšeňských] ( Mareš 1891, 285). 

1601, 12. září, Březan o nařízení Rudolfa II. Petru Vokovi z Ro-

žmberka posílat stříbro k zmincování do pražské místo budě-

jovické mincovny:
„… přišlo od Jeho Milosti Císařské … poručení v příčině mince, že ji do 

Prahy přenášeti, a aby lépe opatřena a fedrována byla než prve, nařizo-

vati ráčí; pročež aby všelijaká stříbra, což jich se koli z Hor Ratiborských 

i odjinud dobývalo, tam proti hotové záplatě odvozována byla. Nebo 

sice pan vladař v Budějovicích dal stříbra mincovati a nachází se, že i po 

tomto poručení předse se mincovalo“ (Březan 1985).

1603, účty Petra Voka z Rožmberka:
Hercukovi zlatníkovi v Praze od vsazení do groše, od JMti Cé. darované 

J.Mti. pánu, diamantu 290 kop [= 17 400 grošů míšeňských] (Mareš 

1897, 463).

1603, Rudolf II. Petru Vokovi z Rožmberka: nařizuje odvádět 

vytěžené stříbro do pražské mincovny, místo do mincovny 

budějovické (Tříska 1962).

1604, účty Petra Voka z Rožmberka:
Honzovi šteinšneiderovi [Janu Jindřichovi Kobenhauptovi] z Krumlova 

od řezání pečeti a sekrýtů J.Mti páně 30 kop [= 1 800 grošů míšeňských] 

(Mareš 1897, 463).

1595, June, accounts of the engraver Matyáš Kauerhase:
for three more lower and upper mint dies 9 talers and 28 groschen (Fiala 1891, 381).

1595, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
– 1,925 ducats struck in Rychleby (Fiala 1891, 379).

– to the stonecutter [probably Jan Jindřich Kobenhaupt] for the engraving of 

the seal of Her Ladyship [Catherine of Ludanice] 4 threescore (Meissen = 240 

groschen – Mareš 1896, 354).

1595/6, accounts of Peter-Vok of Rosenberg :
for the engraving of the seal of Sir Adam Dubský 1 threescore and 1 of [Meissen] 

groschen and 5 denarii (61 groschen and 5 denarii – Mareš 1896, 355).

1596, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
1,717 ducats struck in Rychleby (Fiala 1891, 379).

1599, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Honza the stonecutter [Jan Jindřich Kobenhaupt] for the making of His 

Lordship’s smaller silver signet ring 4 threescore and 17 of [Meissen] groschen 

and 1 denarius (257 groschen 1 denarius – Mareš 1896, 356).

1599/1600, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Honza the stonecutter [Jan Jindřich Kobenhaupt] for the making of silver cas-

kets and a larger seal 28 threescore [Meissen = 1,680 groschen] (Mareš 1897, 461).

1601, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Šebastián the goldsmith from Latran for the making of silver groschen counters 

1 threescore and 54 of [Meissen] groschen (= 114 groschen – Mareš 1891, 285).

1601, 12th September, Březan concerning Emperor Rudolf II‘s order 

to Peter-Vok of Rosenberg to send silver to the Prague instead of the 

Budějovice mint to be minted:
“… from his Imperial Majesty … an order concerning the mint, graciously 

commanding its transfer to Prague so that it could be improved and better 

provided for than previously; therefore any silver mined in the environs of the 

Ratiboř Mountains and elsewhere should be sent there in exchange for cash. 

Nevertheless His Lordship continued to mint silver in Budějovice and minting 

went on even after the issue of this edict.” 

1603, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Hercuk the Prague goldsmith for setting a dimond into the medal presented 

to His Lordship by His Imperial Majesty 290 threescore [Meissen = 17,400 gro-

schen] (Mareš 1897, 463).

1603, Rudolf II to Peter-Vok of Rosenberg: commands the transport of 

the extracted silver to the Prague mint instead of to the Budějovice 

mint (Tříska 1962).

1604, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Honza the stonecutter [Jan Jindřich Kobenhaupt] of Krum lov for the engrav-

ing of His Lordship’s seal and signet rings 30 threescore [Meissen = 1,800 gro-

schen] (Mareš 1897, 463).
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1604/5, účty Petra Voka z Rožmberka:
mincmejstrovi z Budějic na grošíky stříbrné, měděné i za kolek 18 kop 48 

[= 1 128] grošů [míšeňských] (Mareš 1891, 285). 

1608/9, účty Petra Voka z Rožmberka:
– Hercukovi zlatníku za zlaté hlavičky 84 kop 5 [= 5 045] grošů 1 denár 

[míšeňských]

– za kolky na početní groše 12 kop 34 [= 754] grošů 2 denáry [míšeňské, 

což zhruba odpovídá 377 bílým grošům a 1 denáru] (Mareš 1891, 285).

1609, účty Petra Voka z Rožmberka:
Krištofovi Wiserovi od nadělání 1200 grošíků k počítání i za měď 6 kop 

7 [= 367] grošů 5 denárů [míšeňských, což zhruba odpovídá 183 bílým 

grošům 6 denárům] (Mareš 1891, 286).

1611, Březan o pohřbu Petra Voka z Rožmberka:
mrtvé tělo pána z Rožmberka v truhle dřevěné zabito, davše mu na 

ruku levú prstýnek a k pravici po straně meč položivše a na něj pod ruce 

pečeti v červeným aksamitovém pytlíku (Březan 1985). 

1611/2, účty Jana Jiřího ze Švamberka:
Hercukovi zlatníku za ňáké umrlčí hlavičky 1 034 kop [= 62 040 grošů 

míšeňských] (Mareš 1893–9, 464, 456, č. CXIV).

1612, 30. listopadu, účet krumlovského zlatníka Abrahama 

Schmelze pro Jana Jiřího ze Švamberka:
– pečetidlo zhotovené a vyryté ve stříbře 7 zlatých (= 360 grošů míšeň-

ských)

– 30 zlatých (= 1 542 míšeňských grošů 6 denárů) za 15 medailí zho-

tovených, podle smlouvy za jednu 2 zlaté (= 102 grošů míšeňských 6 

denárů)

– 6 zlatých (= 306 grošů míšeňských 4 denáry) za 3 medaile (Mareš 

1898, 96, č. CLVI).

1612/3, účty Jana Jiřího ze Švamberka:
– zlatníku Hercukovi (v Praze) od slití 4 grošův zlatých 52 kop 30 [= 3 

150] grošů [míšeňských] (Mareš 1891, 286).

– za jeden zlatý řetízek, k němuž obličej groš J. M. pana Petra Voka z Ro-

žmberka slavné paměti zavěšen, 95 kop 50 [= 5 750] grošů [míšeňských] 

(Mareš 1891, 286).

– zlatníku za novou stříbrnou pečeť i rýpáku od vyrytí dáno 4 kop 19 [= 

259] grošů [míšeňských] (Mareš 1897, 465).

1614, účty Jana Jiřího ze Švamberka: 
Hercukovi zlatníku Pražskému na vyrejsování nové pečeti velké a sekrýtu 

J.Mti páně 39 kop 25 [= 2 365] grošů 5 denárů [míšeňských] (Mareš 1897, 

465). 

1615, účty Jana Jiřího ze Švamberka: 
Abrahámovi zlatníku z Českého Krumlova od vyrytí a slití jednoho velké-

ho obrazu J.Mti. páně 20 kop 34 [= 1 234] grošů 2 denáry [míšeňské], na 

dělání patronu J. Mti. páně obrazu a z toho zase dvou forem slití 25 kop 

42 [= 1 542] grošů 6 denárů [míšeňských] (Mareš 1897, 465, č. CXIV).

1604/5, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to the mint master of Budějovice for silver and copper counters and for the die 18 

threescore and 48 of [Meissen] groschen (1,128 groschen – Mareš 1891, 285).

1608/9, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
– to Hercuk the goldsmith for golden heads 84 threescore and 5 of [Meissen] 

groschen and 1 denarius (= 5,045 groschen)

– for dies for groschen counters 12 threescore and 34 of [Meissen] groschen 

and 2 denarii (754 groschen and 2 denarii = 377 white groschen and 1 denarius 

– Mareš 1891, 285).

1609, accounts of Peter-Vok of Rosenberg:
to Krištof Wiser for the making of 1,200 groschen counters and for copper 

6 threescore and 7 of [Meissen] groschen and 5 denarii (367 groschen and 

5 denarii = 183 white groschen and 6 denarii – Mareš 1891, 286).

1611, Březan about the funeral of Peter-Vok of Rosenberg:
the dead body of the Lord of Rosenberg was nailed into a wooden coffin, a ring 

put on his left hand, a sword laid along his right side and seals in a red velvet 

purse were placed beneath his hands (Břetan 1985). 

1611/2, accounts of John George of Schwanberg:
to Hercuk the goldsmith for some skulls 1,034 threescore [Meissen = 62,040 

groschen] (Mareš 1893–9, 464, 456, č. CXIV).

1612, 30th November, invoice of the Krumlov goldsmith Abraham 

Schmelz for John George of Schwanberg:
– seal completed and engraved in silver 7 florins (360 Meissen groschen)

– 30 florins (1,542 Meissen groschen and 6 denarii) for 15 completed medals; 

2 florins (102 Meissen groschen and 6 denarii), according to the contract, for 

each [medal] 

– 6 florins (306 Meissen groschen and 4 denarii) for 3 medals (Mareš 1898, 96, č. CLVI).

1612/3, accounts of John George of Schwanberg:
– to Hercuk the goldsmith (in Prague) for the casting of 4 gold medals 52 three-

score and 30 of [Meissen] groschen (3,150 groschen – Mareš 1891, 286).

– for one gold chain on which a medal with the portrait of His late Lordship 

Peter-Vok of Rosenberg is suspended, 95 threescore and 50 of [Meissen] groschen 

(5,750 groschen Mareš 1891, 286).

– to the goldsmith for the new silver seal and to the engraver for engraving 

4 threescore and 19 of [Meissen] groschen (259 groschen – Mareš 1897, 465).

1614, accounts of John George of Schwanberg: 
to Hercuk the Prague goldsmith for the engraving of a new great seal and His 

Lordship’s signet ring 39 threescore and 25 of [Meissen] groschen and 5 denarii 

(2,365 groschen and 5 denarii – Mareš 1897, 465).

1615, accounts of John George of Schwanberg: 
to Abrahám goldsmith of Český Krumlov for the engraving and casting of one 

large image of His Lordship 20 threescore and 34 of [Meissen] groschen and 

2 denarii [1,234 groschen 2 denarii], for the making of the mould for His Lordship’s 

image and for the casting from these two forms 25 threescore and 42 of [Meissen] 

groschen and 6 denarii (1,542 groschen and 6 denarii – Mareš 1897, 465).
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