
NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE MARIE TEREZIE

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ  
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
Averz: Marie Terezie je zde zpodobněna ve středním věku, z tohoto 
období pochází také nejvíc jejích portrétů, v opisu je uvedeno jméno 
této císařovny. Inspiroval jsem se obrazem, na kterém je vladařka 
zachycena s jemným úsměvem. Podobizny z tohoto období jejího 
života patří k těm nejznámějším.

Reverz: U dukátu a dvoudukátu je zobrazena mince, která pochází 
z mincovní reformy Marie Terezie. Název této mince v českých 
zemích zlidověl do názvu „1 grešl“. Mince se svým výtvarným pojetím 
a jasnou modelací reliéfu asi nejlépe hodí do této řady dukátů. Pod 
tímto platidlem jsou v opisu umístěny letopočty 1717–2017.

Zato pětidukát a desetidukát mají na svých reverzních stranách 
půdorys části vojenské pevnosti Terezín. Kromě typického 
pravoúhlého rozvržení ulic tohoto pevnostního města zaujme 
monumentální systém hradeb, které z ptačího pohledu působí 
velmi výtvarně.

Plán pevnosti je bez zobrazení tzv. Malé pevnosti, kde za 2. světové 
války byly mučírny a vězení nacistického Německa. Právě proti 
agresivní politice rozpínavého Pruska byla tato pevnost postavena.

Ve spodní části dukátu jsou opět letopočty 1717–2017.

www.ceskedukaty.cz

13. 6. 1717 – 29. 11. 1780 / 300 LET OD NAROZENÍ

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
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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
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Stanislav Olmr

+420 775 304 405 / stanislav.olmr@ceskedukaty.cz
Rýdlova 1237/24, 251 01 Říčany
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