NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE ELIŠKY REJČKY
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CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
Averz: Při modelování portrétu Elišky Rejčky jsem se inspiroval
dostupnými prameny. K dispozici jsem měl různé obrazové
materiály a iluminace královny. Po více než sedmi stech letech však
nebyly úplně nejzřetelnější. Proto jsem se snažil obličej přibližně
„rekonstruovat“ v základních proporcích. Eliška bývá velmi často
zobrazena s typickou látkou přes vlasy a nařasenou draperií u krku,
to jsem zachoval i u kreseb.
Reverz: U dukátu a dvoudukátu jsem původně navrhl dvě varianty
reverzu. Na první návrh jsem umístil jedinou známou pečeť Elišky
Rejčky. Podle mého názoru patří k výtvarně nejzdařilejším pečetím
své doby. U druhé varianty jsem použil detail s iniciálou z iluminace,
kterou nechala Eliška vytvořit. Pro realizaci byla vybrána první
varianta.
U pětidukátu a desetidukátu jsem připravil návrhů více. Jako první
vznikly kresby se dvěma portály z katedrály sv. Ducha v Hradci
Králové. Tyto architektonické detaily jsou typickou ukázkou
nastupující vrcholné gotiky v českých zemích. V dalších návrzích
jsem použil klenbu z augustiniánského kláštera v Brně, jenž Eliška
Rejčka založila a kde je i pohřbena. Jeden z těchto návrhů obsahuje
značku královny z dlažby kláštera. Ta zdobí místo jejího posledního
odpočinku. Realizována je varianta s jedním z portálů katedrály sv.
Ducha v Hradci Králové. Značku jsme na ni z úcty ke královně doplnili.

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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