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Karel VI.
Nejvýznamnější barokní 
císař z rodu Habsburků 
a vášnivý numismatik
(1. října 1685, Vídeň–20. října 1740, Vídeň)

Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I. a jeho 

manželky Eleonory Falcko-Neuburské, prožil dětství i mládí 

na vídeňském dvoře svého otce. Byl to vážný a zdrženlivý 

chlapec, jehož zevnějšek poznamenaly typické rysy 

habsburského rodu – převislý spodní ret a dlouhý obličej. 

Karel hodně četl a měl výrazné jazykové a hudební nadání, 

další jeho vášní byl lov. V dospělosti rozhodně nepůsobil 

majestátním dojmem. Vyslanci jej popisovali jako nepříliš 

pohledného muže s nevýrazným hlasem.
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Láska a válka
Po smrti posledního španělského Habsburka Karla II. v roce 

1700 se měl Karel stát jeho nástupcem. V té chvíli ovšem jako 

protikandidát vystoupil Filip z Anjou, vnuk francouzského 

krále Ludvíka XIV. Mladý Karel byl vyslán do Španělska, aby 

o své dědictví bojoval. Uzavřel protifrancouzskou koalici, 

především s Anglií a Nizozemskem, pro které bylo soustředění 

španělského dědictví pod 

vládou bourbonského 

rodu nepřijatelné. Vypukla 

válka o dědictví španělské. 

Po roce 1704 Karel vstoupil 

na Pyrenejský poloostrov, 

mimochodem – díky svému 

jazykovému nadání se bez 

problémů naučil španělsky – 

a byl prohlášen španělským 

králem (Karlem III.). 
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Alžběta Kristína 
Brunšvicko-Wolfenbüttelská 
(1691–1750)

Během války ve Španělsku se Karel stihl oženit, vzal si 

půvabnou Alžbětu Kristínu Brunšvicko-Wolfenbüttelskou, 

které bylo v té době sedmnáct let. Místo ženicha se Alžběta 

mohla podívat jen na jeho portrét, protože zásnuby proběhly 

v zastoupení. V dubnu roku 1708 stál ve Vídni místo Karla sám 

císař. Teprve v červenci 

téhož roku Alžběta 

doplula do Španělska 

a 1. srpna byli 

novomanželé oddáni 

v Barceloně. 
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Neoficiální český znak 
Karla VI.



  MS 80

  Hmotnost: 45 g

  Průměr: 50 mm

  Provedení: standard 

  Náklad: 500 ks

  Rok vydání: 2010

  Emisní cena: 350 Kč 

  (vč. DPH)*

  Ag 999

  Hmotnost: 29 g

  Průměr: 40 mm

  Provedení: standard 

  Náklad: 1 000 ks

  Rok vydání: 2010

  Emisní cena: 1 000 Kč (vč. DPH)*

  Au 986

  Hmotnost: 3,49 g

  Průměr: 20 mm

  Provedení: standard 

  Náklad: 500 ks

  Rok vydání: 2010

  Emisní cena: 5 000 Kč (vč. DPH)*

Medaile Karla VI.

Takzvaný výtěžkový 
tolar Karla VI.

Dukát Karla VI.

Repliky 
pamětních 
mincí



Mír, Pragmatická sankce 
a potomci 
Když roku 1711 zemřel Karlův bratr císař Josef I., Karel 

se jako jeho nástupce stal hlavou habsburské monarchie 

a císařem Svaté říše římské národa německého. Tím ovšem 

získal výraznou moc, což bylo pro stávající protifrancouzskou 

koalici nepřijatelné. Roku 1713 uzavřela Anglie a další spojenci 

Habsburků s vyčerpanou Francií mír v Utrechtu. Další mírovou 

smlouvou v Rastattu roku 1714 Karel rezignoval na vládu 

ve Španělsku, za což dostal několik částí bývalého španělského 

panství, např. Španělské Nizozemí (později Belgie), Neapolsko, 

Milánsko a Sardinii. 
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Manželství Karla s Alžbětou bylo dlouho bezdětné. Císař 

byl pochopitelně z této situace velmi nešťastný, a proto 

v té době vypracoval dokument upravující následnictví 

na habsburském trůnu, Pragmatickou sankci, v níž byla 

ustanovena nedělitelnost habsburských držav a v případě 

vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské. 

Teprve v roce 1716 se manželům narodil syn Leopold, který 

však po šesti měsících zemřel. Pak už se císaři rodily samé 

dcery, Marie Terezie, Marie Anna a Marie Amálie.
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Marie Terezie, dcera Karla VI.
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Marie Terezie, dcera Karla VI.VI



Konec císaře
Českým králem se Karel VI. nechal korunovat velmi 

pozdě, až v roce 1723. Zemřel o 17 let později ve Vídni. 

Podle některých se nachladil na lovu, v důsledku čehož 

mu selhalo srdce, jiní tvrdí, že se jednalo o otravu 

houbami. Faktem ale je, že ke konci života Karel hodně 

ztloustl, trpěl bolestmi žaludku a také silnou pakostnicí. 

Humor mu však rozhodně nechyběl ani na smrtelném 

loži, neboť jeho poslední slova prý zněla: „Až budu 

mrtvý, otevřete mě, a pak uvidíte, na co jsem umřel. 

Doufám, že brzy přijde někdo z vás za mnou, aby mi to 

pověděl.“ Karel VI. byl pohřben v Císařské hrobce, která 

se nachází pod kostelem Kapucínů ve Vídni. 
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Milovník mincí 
Kromě všech koníčků, o kterých už zde byla řeč, byl 

Karel VI. také vášnivým numismatikem, dokonce tak 

vášnivým, že svou sbírku vzácných mincí vozil všude 

s sebou. Co se týká mincovnictví, Karel pokračoval 

ve snahách svého bratra Josefa I., a to znamená, že dbal 

na očištění peněžního oběhu od cizích nekvalitních mincí. 

Proto také některé drobné mince zcela zrušil. Například 

31. března 1716 zakázal v Čechách ražbu šestikrejcarů 

a 1. června 1717 vydal předpisy pro všechny mincovny 

v zemi. Potvrzoval v nich mincovní nominály, ryzost 

mincí a hodnotu tolaru vůči dukátu. Ke snížení ryzosti 

došlo pouze u krejcarů a půlkrejcarů. Aby Karel zamezil 

častému okrajování stříbra z hrany mince, nařídil razit 

po okraji mincí nápis „Constanter continet orbem“. 

V případě tolarů se tato novinka objevila v roce 1728 

u těch, které razila pražská mincovna. 

\
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Nové platidlo za doby 
vlády Karla VI.

Zlatý obětní peníz 
císaře Karla VI.
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Platba na dobírku.

K ceně připočítáme pouze poštovné.

Objednávkový kupón

Jméno 
a příjmení

Adresa

IČ (DIČ)

Datum 
a podpis

Česká mincovna a.s. (Czech Mint)
U Přehrady 3204/61

466 23  Jablonec nad Nisou

E-mail: mince@mint.cz

Tel.: 483 513 262 (511, 426, 489)

Fax: 483 513 708www.mint.cz

Objednávky zasílejte poštou, faxem 

nebo e-mailem na adresu:

Medaile Karla VI.  Emisní cena: 350 Kč (vč. DPH) počet ks

Takzvaný 
výtěžkový tolar Emisní cena: 1 000 Kč (vč. DPH) počet ks
Karla VI.

Dukát Karla VI.  Emisní cena: 5 000 Kč (vč. DPH) počet ks


