NA PAMĚŤ ČESKÝCH KRÁLŮ A KRÁLOVEN
DUKÁTOVÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE LEOPOLDA I.

9. 6. 1640 – 5. 5. 1705 / 380 LET OD NAROZENÍ

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE ZBYŇKA FOJTŮ
Leopold I. byl korunován na českého krále v září 1656, po ukončení 30leté
války, kdy začala tvrdá rekatolizace v českém království. Tento panovník
u nás nebyl moc oblíbený, po selském povstání v roce 1680 bylo mnoho lidí
zatčeno a popraveno. Byl sice přijat robotní patent pro Čechy, ale ten byl
prakticky neúčinný, protože šlechta ho zneužívala.
Averz: U portrétu jsem vycházel z dobových maleb, na všech je král
zachycen s bohatou parukou, knírem a především s předkusem dolní čelisti,
ten byl pro některé panovníky habsburského rodu typický. V grafických
návrzích jsem udělal dvě kresby, první byla s celou hlavou, na druhé byl
portrét větší, s důrazem na obličejovou část. Nakonec se pro realizaci vybrala
první varianta, aby se navázalo na již realizované portréty Habsburků, kde
byli panovníci vymodelování s celou hlavou.
Reverz: Pro reverz dukátu a dvoudukátu jsem zvolil krejcar Leopolda I., který
se razil v Kutné Hoře. Na minci je dvouhlavá rakouská orlice a na čestném
místě uprostřed znak českého království – lev, pod orlicí se nachází mincovní
značka mincovny v Kutné Hoře. Za Leopolda bylo vydáváno do oběhu
mnoho mincí, vybral jsem jako nejvhodnější jeden krejcar ražený v českém
království. Na dukátu je opět letopočet 1620 a 2020.
Pro pětidukát a desetidukát jsem vybral Leopoldovu bránu na Vyšehradě,
která je postavena v raném barokním slohu. Reliéf brány je doplněn
lineárním plánem části pevnosti a letopočty 1620 (rok narození) a 2020.

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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