NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE MATYÁŠE II. HABSBURSKÉHO

24. 2. 1557 - 20. 3. 1619 / 400 LET OD ÚMRTÍ

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
U portrétu jsem čerpal ze dvou dobových obrazů. Vzniklo
několik kresebných návrhů, na kterých jsem se snažil zachytit
panovníkovu povahu. Šlo o ctižádostivého muže, který byl
pro získání politické moci ochoten podniknout takřka cokoliv.
Na medaili je zachycen v pozdně renesančním oděvu s krejzlem.
Pro reverz pětidukátu a desetidukátu jsem vybral impozantní
stavbu z areálu Pražského hradu, tzv. Matyášovu bránu
nacházející se na prvním nádvoří. Je to jediná významná
památka, která se zachovala z období krátké vlády tohoto
panovníka. Matyáš II. není v českých zemích vnímán pozitivně.
Jedním z důvodů je také přemístění hlavního města monarchie
do Vídně.
Pro reverz dukátu a dvoudukátu jsem vybíral mince z období
panování Matyáše II. K realizaci jsem zvolil zlatý dukát. Přišel
mi nejvhodnější nejen tím, že se jedná o dukát, ale i svým
motivem. Císař je na něm znázorněn ve vojenském brnění,
které pro něj bylo typické.

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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