NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO

1. 3. 1456 – 13. 3. 1516 / 500 LET OD ÚMRTÍ

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
Averz: Při modelování portrétu jsem vycházel z malby ve
svatováclavské kapli v katedrále sv. Víta. Autorem fresky je
Mistr Litoměřického oltáře, současník krále, proto je toto
vyobrazení považováno za velmi věrohodné. Snažil jsem se
zachytit výraz, který tento malíř na malbě zobrazil, jsou to
především široké lícní kosti a panovníkův pronikavý pohled.
Reverz: U pětidukátu a desetidukátu je vymodelován
Vladislavský sál, nejvýznamnější stavba tohoto krále po dobu
jeho dlouhé vlády. Důraz jsem kladl především na úžasnou
krouženou klenbu a jeho linie, které architekt Benedikt Rejt
geniálně navrhl.
Na dukátu a dvoudukátu je znázorněna jedna z nejkrásnějších
mincí Vladislava Jagellonského – zlatý dukát. Jeho výtvarné
kvality mě zaujaly svou robustností reliéfu, kterou jsem se
snažil zachytit i u svého návrhu.

ZLATO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Ryzost: Au 986 1/9 / 1000
Kvalita: standard (běžná kvalita)
Číslování: ano, v mincovní ploše

Dukát: průměr 19,75 mm, hmotnost 3,49 g, náklad 210 ks
Dvoudukát: průměr 25 mm, hmotnost 6,98 g, náklad 110 ks
Pětidukát: průměr 34 mm, hmotnost 17,45 g, náklad 40 ks
Desetidukát: průměr 42 mm, hmotnost 34,9 g, náklad 10 ks
Sada dukátů: všechny výše jmenované formáty, náklad 40 ks
5D / 10D

STŘÍBRO

1D / 2D

Ryzost: Ag 999 / 1000
Kvalita: standard (běžná kvalita)
Číslování: ano, v mincovní ploše

Odražek dukátu: průměr 19,75 mm, hmotnost 2 g, náklad 50 ks
Odražek dvoudukátu: průměr 25 mm, hmotnost 5 g, náklad 50 ks
Odražek pětidukátu: průměr 34 mm, hmotnost 12 g, náklad 50 ks
Odražek desetidukátu: průměr 42 mm, hmotnost 23 g, náklad 50 ks
Sada odražků: všechny výše jmenované formáty, náklad 250 ks
1D / 2D

5D / 10D
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