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HAUS HABSBURG, Franz Joseph I. (1848-1916)
100 Kronen 1907 KB, Kremnitz. PCGS MS-64.
Auktion 75, Los 4250
Schätzpreis: € 2.800,- / Zuschlag: € 5.600,-

CHINA, Volksrepublik, seit 1949
50 Yuan 1995, Panda. Large Date. PCGS MS-68.
Auktion 75, Los 4057
Schätzpreis: € 2.800,- / Zuschlag: € 10.500,-

Deutschland ab 1871
100 Billionen Mark 15.2.1924, I, Los 4163,
Schätzpreis: € 6.000,- / Zuschlags-Preis: € 9.400,-
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HAUS HABSBURG, Franz Joseph I. (1848-1916)
100 Kronen 1908, NGC MS62.
Auktion 76, Los 1314
Schätzpreis: € 8.200,- / Zuschlag: € 11.000,-

CHINA, Volksrepublik, seit 1949
Yuan 1985, Auflage max. 50 Ex., NGC PF-67 CAMEO
Auktion 81, Los 659
Schätzpreis: € 10.000,- / Zuschlag: € 17.500,-

Bundesrepublik Deutschland ab 1948
20 Deutsche Mark, Ersatznote G/G. II, Los 4276,
Schätzpreis: € 2.000,- / Zuschlags-Preis: € 5.200,-
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Předmluva

Zlatá Praha!
Čas od času se mi jeví jako zázrak, jak se Evropa v uplynulých 30 letech semkla. V roce 1945 uprchla moje matka z Ostravy do Mnichova a po desetiletí byla naše rodina
rozdělená železnou oponou. A dnes stojím se stánkem na
veletrhu Sběratel konajícím se zde v Praze, ve městě, kterému má babička s rozzářenýma očima říkávala „Zlatá“.
Je to dar, že se nejen Evropa, ale celý svět sblížil. Kdo chce,
může poznat nové lidi na jakémkoli z pěti kontinentů. A
při své sběratelské zálibě se sběratelé dokážou i dobře seznamovat. Stalo se samozřejmostí, že dražitelé z různých
zemí přihazují na jedné aukci! Internet to umožňuje ku
prospěchu mezinárodního společenství numismatických
nadšenců.
CoinsWeekly (Týden mincí) podporuje toto sbližování. Již 10 let jsme právě tím pomyslným mostem vedoucím do mezinárodního světa numismatiky. Jednou týdně
přinášíme zdarma emailem nejnovější informace na Váš počítač nebo do telefonu.
Informační bulletin CoinsWeekly, vydávaný v německém a anglickém jazyce, již čte
více než 6.000 odběratelů. Přes 50.000 návštěvníků ze 170 zemí navštíví každý měsíc
naší webovou stránku. Naše čtenářská obec se skládá ze sběratelů, obchodníků, vědců,
kurátorů sbírek, producentů mincí a mnoha dalších.
Bulletin a časopis jsou poutavé a mezinárodní jen díky tomu, že jsou naši čtenáři
zároveň i zpravodajové. Informují nás o dění na jejich domovské numismatické scéně
a my jsme odkázáni na tyto informace.
I proto jsem zde. Chtěla bych Vás poznat a nadchnout pro nápad s názvem CoinsWeekly. Nechci Vás získat pouze jako čtenáře, nýbrž bych se chtěla také dozvědět, jaké
výstavy se u Vás konají, jaké publikace a akce jsou pro Vás důležité, abych to mohla
vyprávět čtenářům z celého světa.
Těším se na spoustu zajímavých rozhovorů.
Vaše Ursula Kampmann
PS – Tímto děkuji všem inzerentům, kteří nám díky svým anoncím dali možnost
zdarma rozdat tento časopis návštěvníkům veletrhu Sběratel. Potěšilo by mě, kdybyste
i Vy, sběratelé, poděkovali inzerentům tím, že se budete informovat o jejich nabídkách. Klidně se přitom zmiňte o tomto časopise. Tím zajistíte další speciální vydání
CoinsWeekly v českém jazyce.
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Veletrh Sběratel

Veletrh Sběratel – největší setkání
sběratelů Východ – Západ
Mezinárodní
velejednom místě, promtrh Sběratel, který
luvit si s experty z
se koná vždy na
oboru a osobně si
začátku září v Praze,
nabízené předměty
je největším setprohlédnout, což
káním sběratelů ve
je deviza, kterou
NEJVĚTŠÍ VELETRH SBĚRATELSTVÍ
střední a východinternet
nemůže
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
ní Evropě. Od
nikdy v plné míře
PRAHA
založení v roce 1998
nabídnout.
je hlavním cílem veleNávštěvníci si mohou
trhu vybudovat v Praze
na veletrhu nechat ocenit
sběratelskou akci srovnavlastní sběratelské předměty
telnou s významnými veletrhy
od nezávislých znalců nebo je
v západní Evropě.
přítomným obchodníkům a aukčním
Na veletrh míří nejen sběratelé, ale také domům přímo nabídnout k prodeji. Akci
návštěvníci, kteří berou sběratelství jako provází každý rok bohatý doprovodný
investici. Jen na veletrhu totiž mohou po- program a několik souběžně konaných
rovnat nabídku několika desítek firem na akcí se spřízněnou tématikou.

S B Ě R AT E L
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Organizátoři veletrhu se také snaží
podpořit zájem o sběratelství mezi širokou
veřejností. Ženy a mládež proto mají už
tradičně vstup na veletrh zdarma.
Proč si na začátku září rezervovat čas na
veletrh Sběratel?
•
Je to největší sběratelský veletrh ve
střední a východní Evropě
• Každý rok na něm vystavuje a prodává
přes 220 vystavovatelů z 35 zemí
•
Řadu zahraničních vystavovatelů lze
potkat pouze na veletrhu Sběratel

• Každý rok veletrh navštíví přes 10 000
návštěvníků, z toho jedna třetina ze
zahraničí
• Společně se Sběratelem se koná také odborná konference Trading Expo & Alternativní investice a jednodenní veletrh
zaměřený na sběratelství gramofonových
desek Vinyl & Stereo Expo
A navíc, každý kdo se registruje na internetových stránkách veletrhu
www.sberatel.info
získá vstupenku zdarma plus speciální
sběratelský kalednářík!
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Sběratel, mecenáš, chorý –
Tragický život Rudolfa II.
napsala Ursula Kampmann
Do historie se zapsal jako naivní císař,
který se raději skrýval v čarodějnických
kuchyních alchymistů, než aby diskutoval s velikány své říše o politice. Jeho
6

bratři proti němu ještě za života povstali a připravili ho o císařskou korunu.
Právem? Neprávem? Pokusme se tuto
otázku zodpovědět.

Sběratel, mecenáš, chorý – Tragický život Rudolfa II.
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Rodinná situace
Rudolf II. se narodil 18. července 1552
ve Vídni jako třetí dítě a nejstarší
přeživší syn císaře Maxmiliána II. a jeho
manželky Marie Španělské. Úspěch
Habsburků spočíval ve velkém množství
dětí, neboť v každé generaci byl víc
než dostatek synů pro zajištění následnictví, což nebylo v raném novověku
kvůli vysoké dětské úmrtnosti žádnou
s a m o z ře j m o s t í .
Maxmilián II.,
Rudolfův otec,
byl jedním z patnácti dětí, z nichž
se tři synové a deset dcer dožili takového věku, aby
se dali využít pro
dynastické účely.

Sám Maxmilián zplodil pozoruhodných
šestnáct dětí, mezi nimi deset synů, z
nichž se jich dospělosti dožilo pět.
Z dynastického pohledu znamenal velký počet synů zajištění následnictví a
tím pádem silnou rodinu, ale pouze v
případě, že všichni táhli za jeden provaz. Naneštěstí bylo naprosto běžné, že
mladší bratři měli vyšší ambice a neza-
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jímal je ani tak růst rodinné moci, jako
ten vlastní, který měl být samozřejmě
co největší. Koncept primogenitury,
která zaručovala nejstaršímu z bratrů
výhradní právo na nástupnictví, zatímco ostatním bratrům nic nepřipadlo,
byl v 16. století předmětem vášnivých
rozprav. Ne nadarmo přenechal Karel
V. část své moci bratrovi Ferdinandovi
I., čímž rozdělil habsburskou dynastii na španělskou a rakouskou linii. A
ani Rudolf II. nemohl neuložit svým
bratrům důležité vládní posty …
Zděděná duševní choroba?
Rudolfovi rodiče Maxmilián a Marie měli společné prarodiče, Filipa I.
Sličného a Janu I. Kastilskou, která
bývá označována i jako Jana či Johana
Šílená. Mnoho populárně naučných
děl proto šíří informace, jakou duševní
chorobu po nich Rudolf II. zdědil.
Nadšeně se projednává, zda Rudolf
trpěl schizofrenií, maniakální depresí, či hraniční poruchou osobnosti.
Důkladně jsou popisovány fáze, kdy
se císař vyhýbal kontaktu s ostatními,
stahoval se do ústraní, trpěl paranoiou a halucinacemi. A k tomu pil alkohol. Již Rudolfovi současníci vyprávěli
o scénách skutečného šílenství.
Víme jistě, že se několikrát pokusil o
sebevraždu. Pořezal si krk skleněnými
střepy nebo se chtěl napíchnout na jelení paroží.
Ale Rudolf nebyl sám se svou chorobou. I jeho strýc z matčiny strany, Filip II. Španělský vychovával duševně
choré dítě: Dona Carlose, přičemž to
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byl Friedrich Schiller, který udělal z
duševně chorého Dona bojovníka za
svobodu. A Rudolfova nemanželského
syna to postihlo ještě mnohem silněji:
Po brutální vraždě své milé, jejíž tělo
rozsekal, skončil v čestné vazbě, kde
zemřel po roce a půl ve stavu duševní
zaostalosti.
Až potud samý skandál. Nicméně na
druhé straně stojí to, co o Rudolfově
životě víme. Patřil k největším
milovníkům umění své éry, ovládal
šest jazyků, byl zběhlý v matematice,
fyzice a v tom, co dnes nazýváme chemií. Diskutoval s nejinteligentnějšími
vědci své doby a na svůj dvůr povolal
i pověstného kontroversního teologa,
aby s ním hovořil o jeho víře.
Ano, Rudolf byl depresivní nebo, jak
se v jeho době říkalo, melancholický.
Jeho melancholie se s léty stupňovala
a bránila mu ve vykonávání důležitých
záležitostí. Ale nesmíme zapomínat, že
jeho choroba byla jediným argumentem
bratra a následníka Matyáše, jenž se tak
snažil zakrýt vlastní ctižádost. Nemáme
tedy téměř žádné nezaujaté prameny,
Rudolfovu osobnost si můžeme pouze
domyslet na základě jeho činů.
Rudolf ve Španělsku
Rudolfův otec Maxmilián II. byl v
mládí nejistým kandidátem na císařský
trůn. To souviselo s tím, že měl byť
jako vysoce inteligentní mladý muž
sklony k protestantské víře. Proto mu v
sedmnácti letech strýc Karel V. nařídil
přijet na španělský dvůr a oženil ho s
vlastní dcerou, Marií Španělskou. Tak
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mělo nejen zůstat dědictví v rodině, ale
mělo být i zajištěno, že budou potomci
páru vychováváni v katolické víře.
A skutečně musela španělská infantka
Marie brzy po narození prvních dětí
napsat do Španělska, že není vůbec
šťastná s jejich liberální výchovou.
Bratr Filip II. zareagoval: hrozil a vyvinul na Maxmiliána masivní nátlak, až
ten se cítil nucen poslat jedenáctiletého
Rudolfa a o dva roky mladšího Arnošta
do Madridu.
Chlapci zůstali v Madridu osm let, kde
jim byl vštípen přísný španělský dvorní ceremoniál a striktní praktikování
víry. Po Rudolfově návratu do Vídně
byl Maxmilián šokovaný, co za nuceného a formálního člověka se stalo z jeho
chlapce. Ostýchavé, ale bezstarostné
dítě se proměnilo v muže skoupého na
slovo, kterého i jeho nejbližší přátelé
málokdy viděli se smát.
Rudolf si ze Španělska přivezl dvě
věci: nezvratné přesvědčení o absolutní vážnosti císařství a španělský dvorní
ceremoniál, jehož hlavním úkolem bylo
vzdálit panovníka od všeho lidského a
postavit ho nad jeho bližní. Pro Rudolfovy bratry to znamenalo, že se k
němu dostali už jen formálně. Mnoho
z toho, co se dalo projednat u rodinného stolu, se tak stalo státní událostí, což
samozřejmě komplikovalo vztahy mezi
bratry.
Z náboženského hlediska už nebyl Filip II. tak úspěšný. Pouze Arnošt se stal
zapřisáhlým vyznavačem katolicismu,
naproti tomu Rudolf pochyboval. Pro
něj stál císař nad znesvářenými strana10

mi a k žádné nepatřil. Proto neustále
dbal na to, aby španělský vliv na jeho
dvoře příliš nezesílil. To mohl být jeden z důvodů, proč tak dlouho váhal
se sňatkem se svou sestřenicí Isabelou
Klárou Evženií, kterou se mu snažil Filip II. vnutit.
Rudolf přebírá odpovědnost
Od návratu nejstaršího syna ze
Španělska v roce 1571 připravoval Maxmilián II. nástupnictví zcela systematicky. Rudolf nejdříve obdržel titul
místodržícího Dolních Rakous, tedy
mocenského centra Habsburků. Jaký
zásadní význam měla tato oblast, ilustruje i skutečnost, že arcivévoda Dolních
Rakous zastával nejvyšší post hned za
císařem a kurfiřty. 1572 následovala
korunovace na uherského krále a 1575
na krále českého. Ve stejném roce byl
Rudolf zvolen římským králem, čímž
byl pozdvihnut na Maxmiliánova následovníka. Ten však překvapivě zemřel
o rok později během jednání říšského
sněmu v Řezně.
Císařská korunovace
a medaile přízně
Ukázalo se výhodné, že Maxmilián
zemřel během shromáždění velikánů na
říšském sněmu v Řezně. Kvůli snížení
nákladů proběhla Rudolfova korunovace na nového císaře hned tam.
V této souvislosti mohl vzniknout tzv.
„gnadenpfennig“ vytvořený dvorním
medailérem Habsburků, Antoniem
Abondiem (obr. 4). Abondio pracoval již pro Rudolfova předchůdce a

Å*QDGHQSIHQQLJ´RG$QWRQLD$ERQGLDQDNRUXQRYDFL5XGROID,,QDFtVDĖH
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měl pracovat i pro Rudolfova nástupce. Neboť každý císař potřeboval ony
předměty zaměnitelné s klasickými
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medailemi, jež sloužily k vyznamenání
důležitých osobností v císařově kruhu.
„Gnadenpfennigy“, které by se daly
označit jako medaile přízně, dostávali zahraniční panovníci a diplomaté, členové vlády, vysoce postavení
vojáci a všichni, kterým chtěl dát
vládce viditelně najevo svoji přízeň.
Neskončily v zásuvkách mincovních
stolů, nýbrž byly nápadně nošeny přes
oděv (obr. 5). Obdarovaný jimi poukazoval na to, jak vysokou přízeň měl, a
není třeba zdůrazňovat, že takové medaile na zlatém řetězu představovaly i
velkou finanční hodnotu. Zlaté řetězy
spojené s předáváním a nošením medailí se v němčině staly příslovečnými.
Samozřejmě nebyly takové dary od
císaře spojeny pouze s korunovací, ale
každá korunovace byla momentem,
kdy musel císař dokázat svoji velkorysost. Je proto velmi pravděpodobné, že
zmíněný „gnadenpfennig“ z obrázku 4
vznikl v souvislosti s předáváním darů
11
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v rámci císařské korunovace, i když na
něm není znázorněn žádný letopočet.
Vyobrazení na „gnadenpfennigu“
svědčí o tom, jak velké cíle si Rudolf vytyčil. Vidíme na něm orla s
roztaženými křídly, letíc vstříc planoucímu slunci, v němž je ukryt
vavřínový věnec. Ze soudobých sbírek
emblémů můžeme vyvodit, že byl orel,
12

podle tehdejšího přesvědčení,
jediným ptákem schopným
pohlédnout
otevřenýma
očima přímo do slunce, čímž
ztělesňoval božskou moc. Tato
jedinečnost z něj udělala ideální
symbol císaře, jenž si vyobrazením jeho letu ke slunci zajistí vavřínový věnec, symbol
vítězství. Opis „Pro obecné blaho“ popisuje, pro co chtěl císař bojovat.
Rudolfovy představy o jeho císařském
úřadu jsou ještě patrnější ve druhé
ražbě (obr. 6). Ta znázorňuje kozoroha
jako symbol zrození panovníka. Zde se
ukazuje Rudolfova důkladná znalost
antiky a numismatiky. Věděl, že tento
symbol pro sebe používal i císař Augustus, zachránce míru (obr. 7).
Rudolf odkazuje na Augusta ještě jedním symbolem. Augustus signalizoval
římskému lidu začátek nové éry zavedením velkolepých stoletních her. Paul
von Vianen tematizoval tuto novou zlatou éru na jednom z „gnadenpfennigů“.
Ten ukazuje ovál, jímž bývá i v alchymistických kruzích znázorňován velmi oblíbený Uroboros, had věčnosti
požírající svůj vlastní ocas. I Urobora
známe z římských mincí jako symbol
zlatého věku (obr. 8). A Rudolf měl
tento symbol opakovaně využívat.
Opis „Nechť září císařova hvězda“ komentuje zobrazení orla letícího ve znamení kozoroha ke hvězdám, aby tak
zahájil nové šťastné období.
Velké plány pro panstvo! A jak se je
Rudolfovi II. podařilo splnit?
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Líný císař?
Historické knihy z 19. století často popisují Rudolfa II. jako líného a váhavého. Naproti tomu ale dokázal za 34
let své vlády svolat říšský sněm hned
pětkrát: 1582, 1594, 1598, 1603 a 1608.
6WĖtEUQiOLWiPHGDLOHRG.ULVWLiQD0DOHUD
Na prvních dvou sněmech byl doQDĖtäVNíVQĈPYĕH]QĈ5RGRYp]QDN\VHGPL
NXUÀĖWĞ=DXNFH6LQFRQD  SRO
konce osobně přítomen. Ke srovnání:
Rudolfův nástupce Matyáš nedokázal
za sedm let své vlády svolat říšský sněm
ani jednou. Rudolfovy sněmy byly je a zodpovědět. Kdo nechtěl delegovat
vysoce efektivní. Za příklad uveďme svou práci na ministry, byl rychle
vydání obecně platného říšského po- ohrožen tím, co dnes označujeme jako
licejního řádu nebo přijetí gregoriáns- syndrom vyhoření (burnout). Neboť
kého kalendáře, který je v současnosti množství problémů, se kterými byl o
celosvětově
používaný.
Pro nás numismatiky je
zajímavé především to,
že císař pravidelně hlídal
ražení mincí ve své říši a
přinejmenším se snažil zasahovat, když „reichspfennigmeister“ (říšský pokladník) zjistil, že se malé
mince stále více odchylují
6WĖtEUQiPHGDLOHSUDYGĈSRGREQĈRG9DOHQWLQD0DOHUD
od předepsané ryzosti a
QDĖtäVNíVQĈPYĕH]QĈ=Qi]RUQĈQtGHVHWL]QiPíFK
+DEVEXUVNíFKSDQRYQtNĞ=DXNFH*RUQ\ 0RVFK
váhy.
 SRO
V době emailu, Skypu a
uspořádané byrokracie s
řadou úředníků si již ani
nedokážeme
představit
tu svízel, kterou musel
raně novodobý panovník
překonávat. Konec konců
to byl on, kdo musel
činit většinu důležitých
6WĖtEUQiOLWiPHGDLOHRG.ULVWLiQD0DOHUD
či nedůležitých rozhodQDĖtäVNíVQĈPYĕH]QĈ5RGRYp]QDN\
nutí. To znamenalo číst
VHGPLNXUÀĖWĞ=DXNFH.QNHU  SRO
příchozí dopisy, promyslet
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své poddané zajímající se panovník
konfrontován, bylo ve druhé polovině
16. století enormní. Teoreticky žily
konfese v míru, ale přirozeně se obě
strany nepřetržitě snažily narušit rovnováhu ve vlastní prospěch.
Jako by snaha o udržení konfesního
míru nebyla málo, císař se zabýval i
mezinárodní politikou. Avšak celkem
nešťastně. Svému oblíbenému bratru Arnoštovi se pokusil zajistit polský trůn. Bratra Matyáše omezil poté,
co se ten nechal prohlásit generálním
místodržícím v Nizozemí. Kromě
toho se Rudolf s vědomím císařského
mocenského nároku snažil diplomaticky odmítat požadavky papeže a
španělského krále Filipa II.
A pak tu byla ještě velká válka proti
Turkům.
Dlouhá turecká válka (1593‒1606)
Určující událost vlády Rudolfa II. je i
neprávem téměř zapomenutá turecká
válka, zvaná dlouhá turecká válka.
Vše začalo menšími narušeními hranic na muslimské i křesťanské straně,
které postupně přerůstaly ve stále větší
expedice. Roku 1592 Osmani dobyli
Bihać, důležitou pevnost pod kontrolou Habsburků, čímž překročili mez a
válka začala. Rudolf musel něco podniknout, pakliže nechtěl ztratit velkou
část svého východního území.
Avšak byl tu problém. Rudolf byl
sice císař Svaté říše římské národa
německého, ale země, ve kterých došlo
k tureckým útokům, vůbec nepatřily
k říšskému spolku. Teoreticky by

byla jeho jediným úkolem obrana,
ale prakticky byla císařská pokladnice
prázdná. Rudolf neměl k dispozici
dostatek peněz na financování účinné
obrany svých zemí. On sám neměl
proti Turkům co postavit, a tak mu
zůstala jediná možnost: musel říšským
knížatům vysvětlit, proč by právě oni
měli platit válku.
Nám dnes připadá samozřejmé, že
porazit Turky byla záležitost všech
křesťanů v říši. Již nedokážeme ocenit
tu velkolepou zásluhu Rudolfa a jeho
diplomatů. Rudolf totiž přesvědčil
říšské stavy ‒ i ty protestantské! ‒ o
nutnosti jednat a financovat pomoc
proti Turkům, jako by byla napadena
samotná říše.
Císařská ústřední vláda pak využila
všechna, opravdu všechna moderní
média k publikování vlastního náhledu
na válku s Turky. Počet jednolistů, podávajících zprávy z fronty, je enormní.
K tomu připočtěme i další médium ‒
medaile.
Vezměme si jako příklad litou medaili (obr. 12), produkovanou v různých
kovech, aby mohla být poslána na evropské dvory a prezentovala Rudolfův
pohled na věc. Na přední straně je Rudolf jako císař na koni. Toto vyobrazení připomíná bronzovou sochu Marca Aurelia, kterou tehdy znal každý,
alespoň trochu vzdělaný šlechtic. Zleva
přilétá Victorie, aby ověnčila žezlo a
tím i Rudolfovu vládu. Opět vidíme
kruh Urobora, tentokrát jako symbol
nového století. Aby císař mohl vítězně
ovládnout toto období, musel porazit
15
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2ORYĈQiOLWiPHGDLOHEH]OHWRSRĀWX RNROR RG3YRQ
9LDQHQDQDYtWĈ]VWYt5XGROID,,QDG7XUN\=DXNFH3HXV
 SRO
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válečnou fúrii, která je na
medaili vyobrazena jako
stará žena ležící na zemi,
přes kterou přechází
Rudolfův kůň.
Mnohem zajímavější je
ale druhá strana, na níž
sedí císař Rudolf v kruhu kurfiřtů. Na první
pohled to nemá nic do
činění s tureckou válkou. Jen když víte, že se
jedná o říšský sněm, při
němž byly poskytnuty
potřebné prostředky pro
boj, tak je jasné, proč se
Rudolf ukazuje jako panovník Svaté říše římské
národa německého. Turecké války však nejsou
pouze implicitní, nýbrž
detailně znázorněné: u
Rudolfových nohou leží
svázaný Turek jako symbol vítězství. Po císařově
pravé straně (z pozice
pozorovatele vlevo) stojí
spoře oděná dáma nasazující císaři vavřínový
věnec. Jedná se o Victorii, personifikaci vítězství.
Nalevo od Rudolfa (z pozice pozorovatele vpravo)
mává mečem Bellona,
bohyně války, a v ruce
třímá palmu vítězství.
Bohužel to s vítězstvím
nemělo dopadnout tak
dobře. Financování bylo
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+DQVYRQ$DFKHQ  $OHJRULHQDWXUHFNpYiON\3RYäLPQĈPHVLSR]DGtWRKRWRGRERYpKR
Y\REUD]HQtYREODFtFKVHERKRYpUDGtMDNRE\E\ODSRGUXKpGRE\WD7UyMD1DSUDYpVWUDQĈ ]SR]LFH
SR]RURYDWHOHYOHYR VWRMtWLGREĖtWHG\.ĖHVĜDQpPDMtFt]DVHERXVNXWHĀQpKUGLQ\MDNRMH+HUDNOHV1iSDGQí
MHLUDNRXVNí]QDNĀHUYHQíäWtWVHVWĖtEUQíPEĖHYQHP9ĞGFHNĖHVĜDQVNpGHOHJDFHUR]XPQĈDUJXPHQWXMH
]DWtPFR7XUHN]ORVWQĈY\WDVLOäDYOL=DQtPMVRXVKURPiæGĈQpYiOHĀQpI~ULHV\PEROL]RYDQpVWDUíPLæHQDPLV
KDG\PtVWRYODVĞ9HSĖHGXVWRMt]XĖLYíSHVPDMtFQDKODYĈWXUEDQDE\E\ODV\PEROLND]FHOD]ĖHMPi
=GDWQiSURSDJDQGDLNG\æQH]URYQDVXEWLOQt

naprosto nedostačující a muselo být
s velkými ústupky získané od protestantských říšských stavů. Není divu, že
musel Rudolf stylizovat dobytí Rábu
do klíčové události celé války.

18

Dobytí Rábu
Pro Rudolfa byla tato turecká válka
jistý Armagedon, konečná rozhodující
bitva mezi křesťany sloužícími Bohu
a silami zla zosobněnými v Osmanech. Jako císař cítil povinnost zvítězit.
Naneštěstí byla válka ve skutečnosti
spíše manévrování permanentně špatně
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placeného vojska, stavějícího
se do cesty plundrujícím
Osmanům. Avšak ve znovudobytí pevnosti Ráb (maď.
Györ, lat. Iauriunum) viděl
Rudolf událost znamenající
částečné vítězství proti zlým
silám.
'YRXGXNiWRYiNOLSDNOLSDQDGRE\Wt5iEX
29. března 1598 vedli Adolf
=DXNFH.QNHU  SRO
Schwarzenberg a Mikuláš
Pálffy útok proti branám pevnos- Toto vítězství se oslavovalo ve všech
ti, kde vypálili petardu, a nakonec se tehdejších médiích. Jsou nám známy
pevnosti Ráb zmocnili. Muž, co tu skvostné obrazy, které byly vystavepetardu sestavil, dostal 300 říšských né v Rudolfových zámcích a poslány
tolarů odměny, komandanti dostali spřáteleným panovníkům. Vyprodukoněkolikanásobek.

6WĖtEUQiPHGDLOHQDGRE\Wt5iEX=DXNFH.QNHU
  SRO

ôWRODURYiNOLSDQDGRE\Wt5iEX=DXNFH5DXFK
  SRO
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ôWRODURYiNOLSDQDGRE\Wt5iEX
=DXNFH*RUQ\ 0RVFK  SRO

valo se množství jednolistů pro měšťany
a nižší šlechtu. Rudolf přikázal rakouským obcím vztyčit tzv. rábské
kříže s textem s poděkováním Bohu za
znovudobytí Rábu, a tak se o události
dovědělo i venkovské obyvatelstvo.
Pochopitelně Rudolf zadal i výrobu
množství medailí. Zde vidíme některé

z nich. Obr. 14 a 16 přirovnávají
křesťanské vojsko před Rábem takřka
ke Kristu. Na klipě v hodnotě dvou
dukátů se hovoří o odstřelení městské
brány. Kristus je dokonce schopen procházet skrz zavřené dveře. A skutečně
vidíme před jedněmi dveřmi i Krista,
jak ukazuje cestu obci, co ho volala.
Obr. 15 prezentuje pevnost Ráb z ptačí
perspektivy. Zaměřte se na padací most
a bránu, objevíte tam mrak dýmu a
prachu připomínající explozi.
Obr. 17 vyobrazuje boha války, Marse,
s opisem „Od pána učiněno jest toto“.
Mars má kolem krku zvláštní kruh,
přičemž se nejedná o štít, nýbrž o nám
již známého Urobora, symbol šťastné
éry, jež započala vítězstvím u Rábu.

-HGQROLVWNGRE\Wt5iEX]URNX
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Sen o vítězství a realita
Rudolf 1598 věřil, že on (resp. vojsko)
byli nástrojem božím v boji proti peklu. Pro něj bylo naprosto nemyslitelné, co jeho bratři i rádcové již dávno
pochopili. Válka proti Osmanům se
nedala vyhrát. Škodila oběma říším,
a proto muselo dojít k uzavření míru.
Žitvatorocký mír byl uzavřen 11. listopadu 1606 a stanovil jednorázovou
částku 200.000 guldenů k vyplacení
osmanskému sultánovi. Tím definitivně
skončilo vyplácení tributů, eufemisticky označovaných jako dary, Vysoké
Portě. Osmanský sultán tím poprvé
uznal Habsburského panovníka za rovnoprávného. Hranice byly vytyčeny, až
na pár výjimek, stejně jako před tureckou válkou. De facto byla tato smlouva
diplomatickým vítězstvím Habsburků,
Rudolf byl ale zoufalý. Tyto podmínky zkompromitovaly vše, co podle něj
císař představoval.

Sbírka jako politický prostředek
Co pro Rudolfa znamenal posvátný
úřad „císaře“ krásně poznáme, když si
projdeme jeho sbírkami umění. Rudolf kolem sebe nashromáždil celý
svět. Veškerý tehdy známý vesmír se
zrcadlil ve vzácných objektech, které
Rudolf nechal přivézt z různých koutů
světa. I přes nedostatek peněz musel
shromáždit to nejhezčí, nejvzácnější a
nejlepší. Pro umělce a jejich díla, na
antické a vzácné mince, na rafinované
hrací automaty a nejjemnější broušená
skla, na drahocenné naturálie a relikvie,
na to všechno se peníze vždy našly.
Tím se stal císařský dvůr na přelomu 16.
a 17. století centrem již velmi aktivního
obchodu s uměním. Hlavní postavou
je v této souvislosti italský obchodník s uměním a numismatik Jacopo
Strada (1507‒1588) a jeho syn Ottavio
(1550‒1607), které přivedl Rudolf II. na
pražský dvůr bezprostředně po svém na-
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stoupení na trůn. Otec byl antikvářem
u rodiny Fuggerů a nejpozději od
roku 1556 zastával stejnou funkci u
Habsburků. Skutečnost, že se Ottaviova dcera Kateřina stala císařovou milenkou a porodila Rudolfovi šest dětí
‒ samozřejmě nemanželských, a proto
nevhodných pro nástupnictví ‒ ukazuje, jak blízký vztah měl císař k této
původně měšťanské rodině.
Když se Rudolf ke konci svého života
stále častěji schovával v místnostech
se sbírkami, tak především proto,
jelikož se tam cítil být tím všemocným
císařem, jakým chtěl být. Všechny ty
poklady z celého světa jako by hovořily
o jeho naprosté váženosti a důstojnosti,
které ve skutečném životě ztrácel.
Bratrský spor
Občasně melancholický císař, jenž se
zdráhal oženit a produkovat potomstvo, ve spojení s nanejvýš ctižádostivým
bratrem, tvořili více než výbušnou
směs. Rudolfovi se kvůli tomu
zhoršovaly symptomy nemoci. Jeho
zpovědník Johann Pistorius, který
ho znal snad ze všech Rudolfových
současníků nejlépe, o něm napsal:
„Není posedlý, jak se někteří domnívají, ale trpí melancholií, která během
dlouhé doby příliš vyhnala kořeny.“
Rudolfův vztah s bratry nebyl takový, aby je považoval za důvěryhodné a
dobrovolně jim předal část moci. To on
byl držitelem císařské všemohoucnosti!
A hotovo. Po smrti druhého nejstaršího
bratra Arnošta v roce 1595 si extrémně
ctižádostivý Matyáš vypočítal vel-

ké šance na následnictví a již nebyl
ochotný přijímat situaci takovou, jaká
byla. Nebezpečí, že Rudolf v poslední minutě jmenuje někoho jiného za
svého následníka, bylo podle něj příliš
velké. (Jak již bylo řečeno, koncept primogenitury byl kolem roku 1600 ještě
velmi sporný.) Když si uvědomíme,
že se náboženská situace v té době
začala podstatně zhoršovat, tak již
nebylo místo pro tolerantního císaře.
Zapřisáhlí náboženští konzervativci,
hromadící se kolem Matyáše, tlačili do
konfrontace.
Když v roce 1599 došlo ke krizi v
císařově zdravotním stavu ‒ snad i
kvůli tlaku bratrů ohledně vyřízení
následnictví ‒ sešli se Matyáš, Maxmilián a Ferdinand v obci Schottwien v
oblasti Semmering. Tam uzavřeli svoji
první dohodu o společném prosazení
vlastní regulace nástupnictví.
V listině z 25. dubna 1606 označili
bratři císaře za duševně chorého a
veřejně projevili zájem o jeho sesazení.
Roku 1608 přitáhnul Matyáš s vojskem k Praze. České stavy bránily svého císaře, a tak musel Matyáš podepsat
smlouvu označovanou jako Libeňský
mír. Ve smlouvě se dělila moc mezi oba
bratry, Rudolf si ponechal Čechy, Slezsko a Lužici. Matyáš si vzal Uhry, Rakousko a Moravu. Avšak ne všichni poddaní s tím souhlasili. Právě protestanti
se obávali rekatolizace, která se zdála
být po Matyášově převzetí moci nevyhnutelná. Až když jim Matyáš přislíbil
náboženskou svobodu, byli ochotní uznat ho za nového vládce.
25
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6WĖtEUQiPHGDLOHEH]OHWRSRĀWX  QD
NRUXQRYDFL0DW\iäHQDXKHUVNpKRNUiOH
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Pasovské vojsko
Aby se Rudolf II. zajistil proti novému útoku svého bratra, najal si armádu žoldnéřů známou jako pasovské
vojsko. To bylo původně naverbováno
pasovským biskupem, aby mu pomohlo v dědickém boji o knížectví JülichKleve. S Klaudií Medicejskou oženěný
pasovský biskup Leopold Habsburský
byl Rudolfův příbuzný, jenž byl v jeho
přízni. Říká se, že Rudolf skutečně
přemýšlel o tom, že by z něj udělal svého nástupce, čímž by vyloučil Matyáše.
Vedení Leopoldem, pokusili se žoldnéři
„zajistit“ Prahu. Obsadili Malou Stranu. Staré Město zůstalo v rukou občanů

a bylo úspěšně bráněno. Městští radní
věděli o brutálních útocích žoldnéřů
spáchaných v dobytých Budějovicích.
Ale jelikož neměli ani Leopold, ani
císař peníze na vyplacení žoldu, chovali
se žoldnéři již vcelku neškodně.
Leopold musel odtáhnout a Matyáš se
svým vojskem obsadil město v březnu
1611. Dne 23. května téhož roku se v
Praze nechal korunovat na krále.

6WĖtEUQiPHGDLOHEH]OHWRSRĀWX  QD
NRUXQRYDFL0DW\iäHQDĀHVNpKRNUiOH
=DXNFH6LQFRQD  SRO

6pULRYiPHGDLOHQD5XGROID,,RG&:HUPXWKD
=DXNFH6LQFRQD  SRO

Osamělý císař mezi uměleckými
poklady
Tak zůstaly císařovi pouze Hradčany,
kde sídlil mezi svými uměleckými
sbírkami. A i tento úřad byl ohrožen.

Korunovací na českého krále se stal
Matyáš kurfiřtem a v této funkci měl
právo svolat sněm, na kterém by se
rozhodlo o sesazení Rudolfa a o zvolení
Matyáše. Předčasná Rudolfova smrt
mu to ušetřila.
Měli bratři pravdu, když urychlovali sesazení nečinného císaře? Otázka
nástupnictví byla nepochybně životně
důležitá. Vedle toho je však potřeba

říct, že se Rudolfovi II. i přes jeho
melancholii podařilo udržet mír mezi
protestanty a katolíky, zatímco Matyáš
zanechal svým následníkům jednu z
nejhorších válek lidstva: třicetiletou
válku, započatou pražskou defenestrací. Češi vyhodili císařské vyslance
z oken, protože Matyáš porušil zásady Rudolfova majestátu o náboženské
svobodě.

N E X T AU C T I O N S :

November 2019
Antique Arms & Armour,
Hunting Antiques and Works of Art,
Antiquities
Orders and Military Collectibles

Further information:

www.hermann-historica.com

A Ptolemaic
gold ring
with a likeness
of Berenice,
3rd century B.C.

Hermann Historica GmbH [  Bretonischer Ring 3 [  85630 Grasbrunn / Munich - Germany

Katalog

Katalog pražských zlatých
mincí Rudolfa II.
Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

1

Stojící panovník / Znak

dukát

1577

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

2

Stojící panovník / Znak

dukát

1578

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

3

Stojící panovník / Znak

dukát

1579

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

4

Stojící panovník / Znak

dukát

1580

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

5

6

Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

5

Stojící panovník / Znak

dukát

1581

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

6

Stojící panovník / Znak

dukát

1582

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

7

8

Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

7

Stojící panovník / Znak

dukát

1583

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

8

Stojící panovník / Znak

dukát

1584

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

10

9

28

Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

9

Stojící panovník / Znak

dukát

1585

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

10

Stojící panovník / Znak

dukát

1586

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

11

12

Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

11

Stojící panovník / Znak

dukát

1587

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

12

Stojící panovník / Znak

dukát

1588

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

10 dukát

1589

Fr. 11a

4 dukát

1589

Fr. 11o 60.000.- 140.000.- 180.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO
14

Stojící panovník / Znak

15

40.000.- 100.000.- 200.000.-

16

Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

15

Stojící panovník / Znak

dukát

1589

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

16

Stojící panovník / Znak

dukát

1590

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

20 dukát

1590

Fr. 12a 200.000.- 350.000.- 600.000.-

  3RSUVtWĕtFtVDĕĝĔtäVNíRUHO

18
Popis
  3RSUVtWĕtFtVDĕĝĔtäVNíRUHO

Nominal

Rok

Citát

10 dukát

ND (1590)

Fr. 12b 40.000.- 100.000.- 200.000.-

2/2

1/1

0/0
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19
Popis
  3RSUVtWĕtFtVDĕĝĔtäVNíRUHO
20

Stojící panovník / Znak

Nominal

Rok

Citát

5 dukát

ND (1590)

Fr. 12c

dukát

1591

Fr. 12

21
Popis

2/2

1/1

0/0

40.000.- 150.000.- 180.000.1000.-

2000.-

4000.-

23
Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

dukát

1592

Fr. 11g

1000,-

2000,-

4000,-

Stojící panovník / Znak

dukát

1592

Fr. 12

1000,-

2000,-

4000,-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1593

Fr. 11g

1000,-

2000,-

4000,-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1594

Fr. 11a

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO
22

40.000.- 100.000.- 200.000.-

25

30

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1594

Fr. 11g

1000.-

2000.-

4000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1595

Fr. 11g

1000,-

2000,-

4000,-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1597

Fr. 11a

40,000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1597

Fr. 11c

40.000.- 150.000.- 180.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1597

Fr. 11g

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1598

Fr. 11c

40.000.- 150.000.- 180.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

2 dukát

1598

Fr. 11f

40.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1598

Fr. 11g

1000.-

1000.-

2000.-

4000.-

70.000.- 120.000.2000,-

4000,-

Pro všechny milovníky
biblioﬁlských knih

www.bookophile.com
od tvůrců CoinsWeekly (Týden mincí)
z iniciativy MoneyMuseum / Curych
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Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1599

Fr. 11a

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1599

Fr. 11g

1000,-

2000,-

4000,-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1600

Fr. 11g

1000.-

2000.-

4000,-

2/2

1/1

0/0

40.000.- 100.000.- 200.000.-

36
Nominal

Rok

Citát

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

Popis

10 dukát

1601

Fr. 11a

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1601

Fr. 11g

1000.-

2000,-

4000,-

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1602

Fr. 11a

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1602

Fr. 11g

40.000.- 100.000.- 200.000.-

38
Popis

32

40.000.- 100.000.- 200.000.1000.-

2000.-

4000.-

Popis
  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

Nominal

Rok

Citát

10 dukát

1603

Fr. 11a

2/2

1/1

0/0

40.000.- 100.000.- 200.000.-

41
Popis

Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1603

Fr. 11c

50.000.- 120.000.- 170.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

3 dukát

1603

Fr. 11e

50.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1603

Fr. 11g

1000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

10 dukát

1603

Fr. 11i

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1604

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

75.000.- 160.000.2000.-

4000.-

46
Nominal

Rok

Citát

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

Popis

5 dukát

1604

Fr. 11c

2/2

1/1

0/0

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

4 dukát

1604

Fr. 11d 60.000.- 140.000.- 180.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

3 dukát

1604

Fr. 11e

50.000.-

75.000.- 160.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

3 dukát

1604

Fr. 11l

50.000.-

75.000.- 160.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

2 dukát

1604

Fr. 11n

40.000.-

75.000.- 120.000.-

50.000.- 150.000.- 180.000.-
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51
Popis

Nominal

Rok

Citát

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1605

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1605

Fr. 11c

50.000.- 120.000.- 170.000.-

53
Popis

34

2/2

1/1

0/0

67
Nominal

Rok

Citát

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

3 dukát

1605

Fr. 11e

50.000.-

2/2

75.000.- 160.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

2 dukát

1605

Fr. 11f

40.000.-

75.000.- 120.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1605

Fr. 11g

1000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

5 dukát

1605

Fr. 11k

50.000.- 120.000.- 170.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1606

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1606

Fr. 11c

50.000.- 120.000.- 170.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

3 dukát

1606

Fr. 11e

50.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1606

Fr. 11g

1000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

2 dukát

1606

Fr. 11n

40.000.-

75.000.- 160.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

2 dukát

1607

Fr. 11n

40.000.-

75.000.- 160.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1608

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1608

Fr. 11g

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

6 dukát

1609

Fr. 11b 70.000.- 140.000.- 190.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1609

Fr. 11c

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1609

Fr. 11g

1000,-

1/1

2000.-

0/0

4000.-

75.000.- 160.000.2000.-

2000.-

4000.-

4000.-

50.000.- 120.000.- 170.000.1000.-

2000.-

4000.-

Nominal

Rok

Citát

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

Popis

2 dukát

1609

Fr. 11n

40.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1610

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

6 dukát

1610

Fr. 11b 70.000.- 140.000.- 190.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1610

Fr. 11c

72
Popis

2/2

1/1

0/0

75.000.- 160.000.-

40.000.- 120.000.- 170.000.-

77
Nominal

Rok

Citát

2/2

1/1

0/0

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1610

Fr. 11g

1000,-

2000,-

4000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

5 dukát

1610

Fr. 11k

40.000.- 120.000.- 170.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

2 dukát

1610

Fr. 11n

40.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

10 dukát

1611

Fr. 11a

40.000.- 100.000.- 200.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

5 dukát

1611

Fr. 11c

40.000.- 120.000.- 170.000.-

  6WRMtFtSDQRYQtNĔtäVNíRUHO

dukát

1611

Fr. 11g

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

5 dukát

1611

Fr. 11k

40.000.- 120.000.- 170.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

2 dukát

1611

Fr. 11n

40.000.-

  3RSUVtĔtäVNíRUHO

10 dukát

ND

Fr. 11i

40.000.- 100.000.- 200.000.-

1000.-

75.000.-

2000.-

160000.-

4000.-

75.000.- 160.000.-

Petr Kovaljov
Všechny ceny pro nás připravil renomovaný specialista na mince Království českého a
celé Habsburské dynastie. Petr Kovaljov je vlastníkem ﬁrmy Numﬁl s.r.o. se sídlem
ve Znojmě a Numﬁl GmbH se sídlem ve Vídni. Již během studií oboru obchodního
práva pracoval pro aukční dům Filatelie Klim Brno a od ukončení studia v roce
1999 působil jako poradce pro sběratele a investory. Roku 2012 úspěšně absolvoval
rekvaliﬁkační kurz na Rudolfínské akademii, obor starožitník. Jako reprezentant
Osnabrückého aukčního domu Künker pro střední a východní Evropu a Asii
cestuje po celém světě. Samozřejmě se zabývá více oblastmi, než které jsme
zde mohli uvést, ale vývoj cen mincí z jeho domoviny sleduje obzvláště
bedlivě.

Zdroj fotografií: 5 = Künker 306, 5580 / 6 = Künker 285, 219 / 7 = Hess-Divo 336, 1124 / 8 = Hess-Divo 336, 1125 / 9 = Hess-Divo 336, 1126 / 10 = Solidus
8, 443 / 11 = Künker 324, 3562 / 12 = Künker 298, 4615 / 15 = Künker 324, 3563 / 15 = Künker 324, 3563 / 16 = Künker 298, 4616 / 18 = Hess-Divo 297,
145 / 19 = Künker 239, 5646 / 21 = Hess-Divo 336, 1127 / 23 = Solidus 8, 447 / 25 = Hess-Divo 336, 1130 / 33 = Künker 100, 242 / 36 = LHS 100, 1263 /
38 = Rauch 71, 2625 / 41 = Rauch 100, 56 / 46 = Rauch 86, 3580 / 51 = Künker 171, 5507 / 53 = Rauch 86, 3581 / 67 = Rauch 102, 2238 / 72 = Aurea 89,
20 / 77 = Aurea 89, 21
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Numismatické obchody a aukční domy / Německo / Hamburk

Podle nejlepší hanzovní tradice:
Emporium Hamburk
Za téměř půlstoletí činnosti se hamburský numismatický obchod Emporium Hamburg vypracoval na mezinárodní podnik s největším
numismatickým skladem v Německu. Ať již
potřebujete 1.000 římských denárů nebo 1.000
kusů 5 Marek z doby Německého císařství,
nebo chcete získat aureus či zlatého Vídeňského
ﬁlharmonika, Emporium Hamburg je schopno
dodávat rychle. A samozřejmě to platí i obráceně: Emporio Hamburg je připravené
nakupovat i v takovém množství.
Firma založená v roce 1972 Achimem Beckerem dnes zahrnuje čtyři oddělení:
Předně je to oddělení numismatiky, jež vede dvě sálové aukce ročně a měsíční
online aukce. Pak tu je tradiční zásilkový obchod pro zákazníky, uskutečňovaný
prostřednictvím stránky Münzkurier. Důležitý je i obchod s investičními kovy,
který má v domě Störtebeker svoji hanzovní kancelář s mincemi a drahými kovy
od roku 2012.
Největším oddělením je velkoobchod: 80 zaměstnanců dodává mince obchodníkům
z celého světa, kteří je potřebují ve velkém množství. Přitom podnik spolupracuje s
těmi nejdůležitějšími mincovnami.
To vše probíhá podle nejlepší hanzovní tradice, neboť obchod s mincemi je otázkou důvěry. Emporium Hamburg si za téměř pět desetiletí získalo důvěru mnoha
obchodníků, sběratelů a mincoven.

Emporium Hamburg
Münzhandelsgesellschaft mbH
Süderstr. 288 (v domě Störtebeker)
20537 Hamburg, Německo
Tel: +49 (040)-25799 - 0
E-mail velkoobchod:
gh@emporium-hamburg.com
E-mail numismatika:
numis@emporium-hamburg.com
www.emporium-hamburg.com
36

Nadcházející aukce:
12.-14. listopadu 2019,
sálová aukce 87 & 88:
mince & medaile, speciální aukce
bankovek
Kontaktní osoba:
pan Dr. Fischer
Tel.: +49 (040)-25799 - 137
E-mail: ﬁscher@emporium-hamburg.com
www.emporium-numismatics.com
(stránka je i v anglické verzi)

Numismatické obchody a aukční domy / Německo / Grasbrunn

Hermann Historica – velká listopadová aukce
Široké spektrum nejrůznějších antických
objektů bude vyvoláváno v nadcházející aukci v
listopadu 2019 u Hermann Historica. Mezi objekty se bude nacházet i římská železná skládací
židle (2.-6. století) v neobvykle dobrém stavu,
jejíž původ se dá velmi dobře vysledovat. Nalezl
ji místní hospodář v první polovině 20. století u
obce Carnuntum/Deutsch Altenburg v Dolním
Rakousku, když pracoval na poli.
Hermann Historica – International Auctions
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn / München, Německo
Tel: +49 (0) 89 - 54 72 64 9 - 0
contact@hermann-historica.com
www.hermann-historica.com
(stránka je i v anglické verzi)
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Numismatické obchody a aukční domy / Česká republika / Znojmo

Künker s vlastním zastoupením v České republice

ÓVWĖHGtÀUP\Y2VQDEUFNX

Firmu Künker snad ani nemusíme představovat. Osnabrücký numismatický obchod, založený roku 1971 Fritzem Rudolfem Künkerem, se během uplynulého
půlstoletí vypracoval v celosvětového hráče jak v aukčním obchodu, tak i v obchodních transakcích. Když se podíváme na rozsáhlé aukce pravidelně se konající
v lednu/únoru, na jaře, v létě a na podzim, na eLive aukce (online aukce), na velký
obchod se zlatem, na přítomnost na burzách v Evropě, USA a Asii, na pobočky v
Osnabrücku, Mnichově, Hamburku, Znojmě, Štrasburku, Vídní a Curychu s více
než 50 zaměstnanci, sotva najdeme numismatickou událost, na které by Künker
chyběl. Nabídka zahrnuje vedle mincí a medailí z celého světa také řády, numismatickou literaturu a mnoho dalšího.
Pro zájemce z České republiky, Slovenska, Maďarska nebo z Dolního Rakouska
vede nejkratší cesta přes zástupce Petra Kovaljova, který má vedle kanceláře ve
vídeňském centru i pobočku ve Znojmě. Rád zodpoví všechny otázky ohledně nadcházejících numismatických
aukcí a převezme dodávky
mincí, medailí a řádů pro
aukce ﬁrmy Künker.
Künker Česká republika
c/o Petr Kovaljov
17.listopadu 18, 66902 Znojmo,
Česká republika
Tel: +420 603 811 031
znojmo@kuenker.de
www.numﬁl.com
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Nadcházející aukce:
7.-11. října 2019: podzimní aukce
2019
17.-19. září 2019: eLive aukce 56

Numismatické obchody a aukční domy / Rakousko a Česká republika / Vídeň a Znojmo

Numfil – Váš partner pro alternativní investování
Investice do vzácných
sběratelských předmětů
je vhodná alternativa pro
vybudování co možná
nejstabilnějšího majetku.
Numﬁl se specializuje na
vzácné předměty, které
nejenže dělají sběrateli
radost, nýbrž slouží i
jako bezpečná investice
do budoucna.
Numﬁl přitom pokrývá široké spektrum. Majitel Petr Kovaljov nabízí poradenství a
zastoupení v oblasti numismatiky a ﬁlatelie, faleristiky, militaria, notaﬁlie, pohledů
a historických dokumentů. Mimo to se zabývá i uměleckými předměty, hlavně z
období antiky. Pro pohodlí svých zákazníků vede dvě ﬁrmy, jednu ve Znojmě a
jednu v nedaleké Vídni.
Petr Kovaljov má mezinárodní konexe. Je kontaktem pro všechny, kteří chtějí dodat materiál pro aukční dům Künker nebo chtějí přihazovat. Je autorizovaným
dealerem společnosti PCGS. Často jezdí do Asie a USA, aby držel prst na tepu
numismatického trhu.
Zákazníci Petra Kovaljova mají k dispozici kamennou prodejnu a online obchod.
Na mnoha aukcích a veletrzích je osobně zastoupen. Svým klientům vždy naslouchá, neboť seriózní a dobré poradenství a dlouholeté vztahy s klienty jsou základy jeho ﬁremní politiky.
Numﬁl s.r.o
Numismatika a Filatelie Kovaljov
17.listopadu 18
669 02 Znojmo, Česká republika
Numﬁl GmbH
Seidengasse 16/3
1070 Wien, Rakousko
Tel: +420 603 811 031
E-Mail: info@numﬁl.com
https://investice.numﬁl.com
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Numismatické obchody a aukční domy / Rakousko / Vídeň

S vídeňským šarmem a velkými zkušenostmi:
HD Rauch
Žádný sběratel, který navštíví
Vídeň, nemůže přehlédnout
prodejnu numismatického obchodu Rauch. Je přímo naproti známého morového sloupu
v centru města a svou pestrou
nabídkou přitahuje pohledy
všech přátel mincí a poštovních
známek. Ať už jde o sběratelský
kousek či nákup a prodej zlata,
každý si tu najde to své.

Dne 18. dubna 2016 byl v dražb tento nepublikovaný
unikát, 5 dukát 1603 Rudolf II., ražený v Praze, s vyvolávací
cenou 75.000 euro a vydražený za 190.000 eur.

Hans Dieter Rauch úspěšně vede otcem 1948 založený aukční dům Austrophil,
zaměřený na poštovní známky. Už v roce 1969 pořádal svoji první aukci mincí, dnes
se již může HD Rauch ohlédnout za 100 numismatickými a 150 ﬁlatelistickými aukcemi. Tyto aukce patří k těm nejdůležitějším událostem vídeňského sběratelského
světa a přitahují do Vídně dražitele z celé Evropy. Mimoto organizuje HD Rauch i
aukce s řády a vyznamenáními a online aukce.
Tradice a inovace jsou tajemství úspěchu HD Raucha. Aukční dům patřil k prvním,
který nabízel v online aukcích přihazování v reálném čase v plném rozsahu. V
současnosti se konají tři velké numismatické a dvě ﬁlatelistické aukce ročně. Kromě
toho je aukční dům Rauch aktivní i na burzách mincí. Sotva se dá najít důležitá
burza mincí bez účasti laskavého týmu Dietera
Raucha.

Aukční dům H. D. Rauch GmbH
Am Graben 15
1010 Wien, Rakousko
Tel: +43 (0) 1 - 533 33 12
rauch@hdrauch.com
www.hdrauch.com (stránka je i v anglické verzi)
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Nadcházející aukce:
Listopad 2019:
Aukce 109 mince a medaile

Numismatické obchody a aukční domy / Německo / Borgholzhausen

Teutoburger Münzauktion GmbH / Teutoburger
Münzhandel GmbH
Tam, kde jednou porazil Arminius z kmene Cherusků římské
legie, je dnes sídlo Teutoburger
Münzauktion GmbH (Teutoburská numismatická aukce
s.r.o.). Založil ji Volker Wolframm ve městě Münster v roce
1987 a 1995 v ní proběhly první
aukce. Roku 1999 následovalo
přesídlení do Borgholzhausenu, kde sídlí tento mezinárodní
aukční dům dodnes. S šestnácti
spolupracovníky se stará o více než 5.000 platících
zákazníků z celého světa.
Každé čtvrtstoletí se v Borgholzhausenu koná sálová aukce,
a sice vždy na konci února a května a na začátku září a prosince.
Spektrum sahá od antiky až po modernu. Významná oblast specializace Teutoburger Münzauktion GmbH je oblast Číny a jihovýchodní Asie, a proto se od roku
2011 konají speciální aukce s platidly právě z Číny a jihovýchodní Asie. Dalšími
specializacemi aukčního domu jsou řády a vyznamenání, vojenské odznaky, bankovky, poštovní známky, ale i rozličné starožitnosti jako jsou hodiny a šperky.
Od roku 2014 je ﬁrma rozdělena na Teutoburger Münzauktion pod vedením zakladatele Volkera Wolframma a na Teutoburger Münzhandel (Teutoburský numismatický obchod) pod vedením jeho syna Jense Wolframma. Druhý zmiňovaný vede i
obchod s drahými kovy. Ve stejném roce byla založena jejich partnerská ﬁrma Mynt
og Eiendom Bessaker AS v Norsku.

Teutoburger Münzauktion GmbH
Brinkstraße 9
33 829 Borgholzhausen, Německo
Tel: +49 (0) 5425 - 93 00 50
info@teutoburger-muenzauktion.de
www.teutoburger-muenzauktion.de
(stránka je i v anglické verzi)

Nadcházející aukce:
6./7. prosince 2019 - aukce 126 a 127
(uzávěrka příjmu materiálu je 15. září)
se speciálním katalogem bankovek
28./29. února 2020 - aukce 128 (uzávěrka
příjmu materiálu je 30. listopadu)
41

Poskytovatelé služeb / Švýcarsko / Root

biddr: mladá aukční
platforma ze Švýcarska
V roce 2015 se spojili dva mladí Švýcaři
a založili biddr, vlastní aukční platformu provozovanou skayo AG. Iniciátory,
Simona Wielanda a Sandra Koppa, spojuje
dvacet let zkušeností v oblasti IT a rozvoje
aukčních platforem.
Sandro Kopp

biddr: jistě,
spolehlivě,
přístupně

biddr slibuje
transparenci a
nezávislost. Ani
provozovatelé
ani skayo AG
nejsou součástí
aukčních
ﬁrem, čímž
je zaručena
Simon Wieland
maximální
nezávislost. Podle nejlepší švýcarské tradice
je kladen velký důraz na ochranu údajů a na
respektování soukromí uživatelů.
Výhody pro dražitele
Firma pokrývá celé spektrum toho, co se od online platforem očekává: od podání
předběžných nabídek až po online živou aukci. Uživatelé mohou po jednoduchém
přihlášení sledovat stav příhozů, vyhledávat a ukládat pro budoucí aukce. Kdo
chce, může se nechat automaticky informovat, když se objeví hledaný kus v některé
z pozdějších aukcí.
Rozsáhlé služby aukčním domům
biddr bere vážně potřeby aukčních domů. Kromě bezpečného a spolehlivého
systému Live-Bidding, proto biddr nabízí nově i převzetí předběžných nabídek.
Na přání přijme biddr písemné nabídky a spolehlivě je předá danému aukčnímu
domu. Množství přídavných modulů dovoluje aukčním domům detailně spravovat
a analyzovat dražitele, nabídky, faktury a dodávky.
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biddr skayo AG
Luzernerstrasse 9
6037 Root, Švýcarsko
Tel: +41 (0)41-530 17 43
info@biddr.ch
www.biddr.ch (stránka je v několika jazykových variantách)

- The Auction Platform
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NumisSearch

NumisSearch – platforma pro sběratele z celého světa
Přes 50.000 registrovaných zákazníků na
celém světě, přibližně 6.000 návštěvníků
denně, více než 1,9 mil. zhlédnutí webových stránek za měsíc s průměrnou dobou
setrvání 10,13 (sic!) minut: tak to jsou NumisSearch, PhilaSearch a AntiquesSearch. A
to nejlepší teprve přijde: okruh zákazníků
neustále roste o 25 nových uživatelů. Není
divu, když jmenované aukční platformy nabízejí řadu výhod pod jednou střechou.
Vše pod jednou střechou
Mnoho sběratelů se pohybuje ve víc než jen v jedné oblasti sběratelství. To
zohledňuje i společná platforma NumisSearch, PhilaSearch a AntiquesSearch. Ať
už hledáte mince nebo poštovní známky, odbornou literaturu, pohlednice nebo obrazy, řády, cenné papíry nebo bankovky: tato platforma nabízí kompletně vše. Více
než 1.000 aukčních domů vydražuje své zboží pravidelně přes www.numissearch.
com, www.philasearch.com nebo www.antiquessearch.com.
Jednička na trhu s poštovními známkami
Aukční platformu založili tři úspěšní obchodníci s poštovními známkami. Jejich vynikající znalost mezinárodního sběratelského trhu se projevila i při tvorbě
platformy. Právě proto je v současnosti PhilaSearch nesporně světová jednička na
trhu s poštovními známkami. Jelikož se mnoho sběratelů poštovních známek a
obchodníků zajímá i o mince, bylo nasnadě vyvinout aukční platformu pro mince,
kterou dnes známe jako NumisSearch. Nejmladší „dítě“ této rodiny je AntiquesSearch, servis pro obchodníky se starožitnostmi.
Spolehlivá služba a diskrétnost pro firemní zákazníky
Všechny tři webové stránky nabízí ﬁremním zákazníkům kompletní služby: skladové zboží za pevné ceny, online aukce nebo aukce s Live Bidding. Přitom je garantována diskrétnost. Sám aukční dům rozhodne, zda má proběhnout aukce od nabídek
až po vyúčtování přes software NumisSearch nebo zda má software pouze předávat
informace o příhozech. Do konce září 2019 nabízí NumisSearch balíček pro nové
uživatele, se kterým mohou aukční domy
Kontakt pro ﬁremní zákazníky:
otestovat jeho služby za pouhých paušálních
Franz Fedra +49 911 560 399-0
500 euro.
Philasearch.com GmbH
www.numissearch.com (stránka je ve více jazykových variantách) Camerloherstraße 90
www.philasearch.com (stránka je ve více jazykových variantách) 80689 München, Německo
www.antiquessearch.com (stránka je i v anglické verzi)
franz.fedra@philasearch.com
44

Poskytovatelé služeb / Německo / Mnichov

Nové, větší centrum dodávek pro NGC GmbH
v Mnichově
Numismatic Guaranty Corporation (NGC) je jedním z celosvětově největších a
nezávislých poskytovatelů služeb v oblasti oceňování mincí. S více než 44 miliony oceněných mincí neroste okruh zákazníků pouze v rodných Spojených státech
amerických a v Asii, ale také v Evropě. Stejně tak roste i Paper Money Guaranty
(PMG), naprosto nezávislý poskytovatel služby v oblasti identiﬁkace papírových
platidel založený roku 2005, který od té doby certiﬁkoval více než 4 miliony bankovek.
Kvůli velkému růstu bylo potřeba přestěhovat NGC GmbH do větších prostor.
Na začátku roku tedy v Mnichově došlo ke stěhování do větší kanceláře nedaleko
hlavního nádraží. Příležitosti k ocenění nabízí NGC a PMG pravidelně i přímo v
Mnichově během tzv. týdnů oceňování. Experti z domovských kanceláří v Sarasotě
(Florida) přijíždějí, aby osobně provedli ocenění a certiﬁkaci doručených objektů.
Tyto počiny jsou velice úspěšné a šetří zákazníkům hodně času, jelikož nemusí
objekty nikam zasílat, ale nechají je ocenit přímo na místě a během několika dní je
dostanou v pouzdře (kapsli) zpět.
Pro více informací ohledně certiﬁkací, účasti na veletrzích a plánovaných týdnech
oceňování, navštivte webové stránky NGCcoins.de nebo PMGnotes.de.

NGC GmbH
Seidlstrasse 28
80335 München, Německo
Tel: +49 (0) 89-550 66 780
service@ngccoin.de
www.ngccoin.de
(stránka je i v anglické verzi)

Nadcházející týdny oceňování:
Londýn:
PMG: 30. září - 6. října 2019
Mnichov:
NGC: 5. listopadu - 13. listopadu 2019
PMG: 30. listopadu - 11. prosince 2019
http://www.ngccoin.de/events
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Žurnalistika / internet

Pro všechny, kteří milují knihy:
internetová platforma Bookophile
Vychutnáváte
si
ten
nezaměnitelný zvuk listování knihou? Kupujete
si knihy raději v antikvariátu než přes platformy s
elektronickými knihami?
Fascinují Vás ohromné
barokní budovy knihoven? V tom případě je
platforma
Bookophile
pro Vás to pravé. Každé
dva týdny Vám zdarma
přinese zprávy ze světa
knih.
Kniha, to je víc než pár stran
Kdo otevře knihu, otevře celý svět. Ale co když je daný svět čtenáři cizí? Bookophile se přednostně zabývá výtisky z období mezi 15. a 18. stoletím. Otevřít knihu, vysvětlit a společně se čtenářem prozkoumat její svět, to je obsahem hlavního
článku čtrnáctidenního bulletinu od Bookophile. Vedle toho Vám přináší zprávy o
antikvářských veletrzích, aktuálních výstavách z celého světa, o faksimilích („facsimile edition“) a o aukčním trhu.
Knihovna muzea MoneyMuseum: mezi skutečným a virtuálním světem
Všechny knihy, které Vám představujeme, se nachází v knihovně muzea MoneyMuseum v Curychu. Při návštěvě této instituce je tedy můžete nejen vidět, ale i vzít
do rukou.
Sunﬂower Foundation, jež spravuje toto muzeum, rozvinula spolupráci s tvůrci
CoinsWeekly (Týden mincí), s numismatickou tiskovou agenturou Kampmann
(Numismatischer Pressedienst Kampmann), která vyvíjí novou webovou stránku
Bookophile. Tím prezentujeme knihovní fond a podněcujeme zájem o staré knihy.
Neboť jen ten, kdo zná původ vlastních názorů a hodnot, dokáže uchovat svou
kulturu v mezinárodním světě.

www.bookophile.com
(stránka je i v anglické verzi)
Ve spolupráci s
MoneyMuseum
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Hadlaubstr. 106
8006 Zürich, Švýcarsko
www.moneymuseum.com
(stránka je i v anglické verzi)

Žurnalistika / internet

CoinsWeekly: Váš most do světa numizmatiky
Chcete vědět, co se děje v mezinárodním světě numizmatiky? CoinsWeekly přináší každý
čtvrtek nejnovější informace z
pestrého světa mincí. Dozvíte se aktuality z numizmatiky
od antiky až po současnost, ze
všech pěti kontinentů, z muzeí,
univerzit a z obchodu. Více než
50.000 čtenářů za měsíc z více
jak 170 zemí světa je přesvědčeno
o výhodách informačního bulletinu CoinsWeekly a čte ho
pravidelně. Přes 6.000 sběratelů
a obchodníků s mincemi odebírá
týdeník CoinsWeekly. Využijte i
Vy tuto bezplatnou službu. A pak
už se bez ní nebudete chtít obejít.
CoinsWeekly nabízí
t Více než 12.000 příspěvků v němčině
a angličtině
t Zprávy
t Odborné články

t Filmy
t Karikatury
t Termíny

t Představení knih

t Numizmatický slovník německoanglický

t Numizmatické cestopisy

t Who’s who v numizmatice

t Reportáže

t Numizmatický pracovní trh

t Předběžné a dodatečné zprávy o
aukcích, nabídky ﬁxních cen

t Materiály ke stažení pro tištěná
média

info@muenzenwoche.de
www.coinsweekly.com
www.muenzenwoche.de
Kontakt pro inzerenty:
muenzen@philapress.de
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Aukční du° m Emporium Hamburk

O konci velké turecké války
a o osudu Transylvánie
Ne, Transylvánie
není jen
domovem
Drákuly. Je
to i domov
kuruců,
kteří mezi
roky 1703 a
1711 bojovali o jeho svobodu. Jejich protivníci, Habsburkové, vydali tuto minci
právě v Transylvánii.
8. května 2019 vydražilo Emporium
Hamburg v aukci č.85 třídukát Josefa
I. z roku 1708. Mince byla vyražena ve
městě Sibiu a je velmi vzácná. Jeden
sběratel za ni zaplatil 5.200 euro (odhad byl 2.800 eur), snad proto, že mu
připomínala poutavé období kuruckého
povstání.
Po staletí se Osmané a Habsburkové
dvořili sedmihradským knížatům. I
když se Sedmihradsko nacházelo mezi
dvěma velmocemi, dokázalo si do jisté
míry udržet nezávislost. To se změnilo
po pro Osmany nezdařeném obléhání
Vídně roku 1683. Poté to šlo ráz na ráz:
1686 padla turecká Buda, 1688 Bělehrad
a v bitvě u Zenty 1697 utrpělo turecké
vojsko rozhodující porážku. Turci pak
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přistoupili
na
uzavření
Karlovického
míru.
V něm se
mimo jiné
ustanovilo, že se Sedmihradsko stane součástí
Uherska. Uhersko bylo od 16. století
pod vládou Habsburků. Tím se stali Habsburkové vládci Sedmihradska, nejdříve Leopold I., poté jeho syn
Josef I.
Ne všem se tato situace líbila. František
II. Rákóczi vedl roku 1703 protihabsburské povstání kuruců. Právě během
bojů byla vyražena mince, kterou
vydražilo Emporium Hamburg. Je na
ní poprsí Josefa I., který nechal přímo
v Uhersku razit mince, aby jimi ﬁnancoval vojsko a kupoval si spojence. 1711
skončilo povstání smířlivou smlouvou:
císař přislíbil amnestii všem povstalcům
a náboženskou svobodu celému Sedmihradsku. Tato náboženská svoboda měla přilákat tisíce osadníků, mezi
nimiž jich bylo i mnoho z Českého
království.

Aukční du° m Höhn Leipzig

Král polský, švédský,
velkokníže litevský
Aukční dům
Leipziger
Münzhandlung und
Auktion
Heidrun
Höhn (Lipský numismatický obchod a
aukce
Heidrun Höhn) vydražil 23. října 2015
mimořádnou minci: desetidukát města
Riga z roku 1592 se jménem Zikmunda
III. Vasy. Z 30.000 euro se cena vyšplhala
na 160.000 euro. Proč ale nechalo lotyšské
město razit minci pro Švéda, panovníka
Polska?
Estonsko, Lotyšsko, Litva: tři pobaltské
republiky bývaly často předmětem diskuzí, neboť měly v držení přístavy, které v zimě nezamrzaly, a proto je chtěli
všichni vlastni - Rusko, Švédsko, Dánsko a Polsko. Obchod v Baltském moři
byl totiž velice výnosný pro všechny,
kdo se na něm podílel.
V letech 1558 až 1583 se konala Livonská
válka. Riga se v této válce pokusila prosadit svůj status svobodného říšského
města, ale nedokázala ho udržet a dosta-

la se pod polskou nadvládu.
Tím spadala Riga
formálně
pod vládu
polského
kráp
le,
l kterého pak
nechala vyobrazit
na zmíněné minci z roku 1592. Opis
zní „Zikmund III. z milosti boží král
polský a velkokníže litevský“. Ale
Zikmund nebyl žádný Polák, nýbrž
nejstarší syn švédského krále, který byl
zvolen polským panovníkem jen díky
příbuzenskému vztahu své matky s
polským králem.
Tato mince tedy zachycuje poslední
moment, než se Zikmund rozhodl prosadit svůj nárok na švédský trůn. Jeho
otec zemřel v listopadu 1592 a Zikmund
byl jeho přirozený nástupce. Ale kvůli
polskému království se dříve Zikmund
vzdal své protestantské víry a tím pádem se již Švédům nezdál být vhodným
panovníkem. Zikmund prohrál boj o
švédskou korunu se svým strýcem Karlem.
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Svědectví o vrcholu třicetileté války
Dne 30. října 2012
vydražil Künker
čtyřicetidukát,
který nechal
vyhotovit
Ferdinand II.
ke korunovaci
syna Ferdinanda III. na krále
českého. Tento
působivý kousek byl odhadnut na 150.000 euro
a nakonec byl prodán za 360.000 euro. Dukát
byl vyražen roku 1629 v Praze, což nás staví před otázku, proč nechal císař vyrobit tuto
minci až dva roky po korunovaci?
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kalvinistům zákonný raison
d'être a všem
protestantům
‒ zpětně
(!) ‒ zakázal
získávání
církevních
pozemků.

Korunovace se totiž konala 27. listopadu
1627, bez větší ražby. Až 1629 začaly být produkovány zlaté mince v hodnotách 100, 50
a 40 dukátů, a stříbrné mince v hodnotách
12, 5 a 2 tolarů.

Ale kurﬁřti měli na
císaře ještě páku: to oni rozhodovali o tom,
kdo se má stát králem Svaté říše římské
národa německého! Ferdinandovi bylo roku
1629 už 51 let a musel myslet na ustanovení
svého nástupce. A v této souvislosti vznikly
skvostné mince, které císařovi vyslanci
rozvezli všem kurﬁřtům. Jejich váha a materiál odpovídaly tomu, jaké postavení obdarovaný zastával, a především tomu, jaký vliv
měl na říšském sněmu.

Abychom tomu porozuměli, postačí nám
pohled na události roku 1629. Nacházíme
se uprostřed třicetileté války. Zdá se, že se
císař stal vítězem. Jeho vojevůdce Valdštejn
vyhrál proti Kristiánovi IV. v bitvě u Lutteru, čímž byl dánský král, jakožto obránce protestantů, vyřazen ze hry. Švédský
král Gustav II. Adolf ještě nebyl na území
říše. Kurﬁřti požadovali, aby byl Valdštejn
zbaven velení císařské armády, neboť se
obávali jeho 125.000 mužů. Tito vojáci natolik posilovali císaře, že ten mohl vydat a
prosadit restituční edikt, který by odepřel

Dnes předpokládáme, že chtěl Ferdinand
na kurﬁřtském sněmu v Řezně vysmlouvat
zvolení svého syna německým králem za
propuštění Valdštejna ze služby. Místo toho
si však musel od kurﬁřtů vyprosit vojenskou
pomoc, neboť se jeho španělští příbuzní v
Nizozemí cítili silně utlačovaní. Tím získali
kurﬁřti výhodu. Poskytli pomoc, ale za to
musel císař propustit Valdštejna ze svých
služeb a odvolat restituční edikt. Pečlivě
připravované zvolení jeho syna se tedy nakonec nekonalo. Stalo se tak až těsně před
Ferdinandovou smrtí, 22. prosince 1636.

Herbst-Auktionen 2019
vom 7. bis 11. Oktober in Osnabrück

Lucania
Poseidonia. Stater, 530/500 v. Chr. Sehr selten,
besonders in dieser Erhaltung. Herrliche Patina,
vorzüglich.

Erzbistum Salzburg
Sedisvakanz, 1771 - 1772. Goldmedaille zu 20 Dukaten 1772.
Von allergrößter Seltenheit, nur 26 Exemplare geprägt.
Prachtexemplar, vorzüglich - Stempelglanz. In US-Plastikholder der PCGS mit der Bewertung SP 62.

Römische Kaiserzeit
Septimius Severus, 193 - 211 und Caracalla. Aureus,
202/210, Rom. Sehr selten. Vorzügliches Prachtexemplar.
Kaiserreich Russland
Nikolaus I., 1825 - 1855. 1 ½ Rubel (10 Zlotych) 1836 (geprägt
1836/1837), St. Petersburg. Familienrubel. Sehr selten, nur 150
Exemplare geprägt. Prachtexemplar, fast Stempelglanz.

Reuss Älterer Linie
Heinrich XXII., 1859 - 1902. 20 Mark 1875. Von großer
Seltenheit. Prachtexemplar, fast Stempelglanz.

Herbst-Auktionen 2019
Münzen der antiken Welt, u. a. aus den
Sammlungen Dr. W. R. und Phoibos
Münzen und Medaillen aus Mittelalter und Neuzeit, u. a. aus den Sammlungen Friedrich Popken,
Dr. Rolf Löns, Eberhard Link und Skyler Liechty
Goldprägungen r Deutsche Münzen ab 1871
Bedeutende Orden und Ehrenzeichen aus aller
Welt, u. a. aus der Sammlung Peter Groch
und dem Nachlass August von Mackensen

Königreich Westphalen
Hieronymus Napoleon, 1807 - 1813. Goldmedaille zu 45 Dukaten o. J. (um 1860), nach L. Jaley, auf seinen Tod. Von
allergrößter Seltenheit, 2. bekanntes Exemplar. Vorzüglich.
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