
NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE VÁCLAVA IV.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ  
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ

Averz
U portrétu jsem vycházel ze sochy na Staroměstské mostecké 
věži, která patří k nejvěrohodnějším zobrazením Václava IV. 
Zajímavý je také portrét od Petra Parléře na triforiu svatovítské 
katedrály, ale tam je Václav zobrazený v mladém věku. Krále 
jsem vymodeloval s plnovousem (tak jak jej nosila většina 
panovníků té doby). Portrét je doplněn textem VÁCLAV IV.

Reverz dukátu a dvoudukátu 
Tak jako u ostatních Lucemburků jsem vybral pečeť. Tyto pečetě 
patří k těm nejkrásnějším ve vrcholné gotice. Chtěl jsem použít 
pečeť, která je na Dekretu kutnohorském, nakonec jsem zvolil 
pečeť z období, kdy byl Václav IV. na vrcholu své moci. Byl v té 
době nejen českým, ale i římským králem. Oba reverzy jsou 
doplněny letopočty 1419 – 2019.

Reverz pětidukátu a desetidukátu
Zkombinoval jsem architekturu Vlašského dvora v Kutné 
Hoře a politickou událost – vydání Dekretu kutnohorského 
(zobrazena je úvodní iniciála a část textu). Václav IV. v Kutné 
Hoře rád pobýval a také zde učinil jedno z nejvýznamnějších 
politických rozhodnutí své vlády. Ve zmíněném dokumentu 
nově ustanovil poměr hlasů na Karlově univerzitě ve prospěch 
českého národa.
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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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ČESKÉ DUKÁTY
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