
NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE FRANTIŠKA JOSEFA I.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ  
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
Averz: Z velkého množství fotografií a obrazů jsem si vybral 
jedno z nejtypičtějších zobrazení tohoto panovníka. František 
Josef I. je zachycen již v pokročilém věku, tak jak si ho většina 
z nás vybavuje. Důležité pro mě bylo především zachycení 
výrazu v jeho očích.

Reverz: Při výběru motivu na pětidukát a desetidukát bylo 
těžké zvolit architekturu, která by se přímo vztahovala 
k tomuto císaři. Po dobu jeho dlouhé vlády se vystřídalo více 
stavebních stylů. Volba nakonec padla na pavilon Jubilejní 
zemské výstavy, kterou František Josef I. osobně navštívil.

Na pětidukátu a desetidukátu je zobrazen Průmyslový palác 
se svojí prosklenou ocelovou konstrukcí.

Oproti tomu na dukátu a dvoudukátu je vymodelována 
jednokorunová mince, která je předchůdkyní československé 
měny.
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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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