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Svatováclavský 10 dukát 2014 (raženo pouze 100 ks), certifikát Mincovna 

Kremnica, tisk STC Praha, opatřen hologramem Puncovního úřadu s puncem 

 

 

 

Svatováclavský 5 dukát 2014 (raženo pouze 120 ks), certifikát Mincovna 

Kremnica, tisk STC Praha, opatřen hologramem Puncovního úřadu s puncem 



 

Svatováclavský 2 dukát 2014 (raženo pouze 150 ks), certifikát Mincovna 

Kremnica, tisk STC Praha, opatřen hologramem Puncovního úřadu s puncem 

 

 

 

 

Svatováclavský 1 dukát 2014 (raženo pouze 300 ks), certifikát Mincovna 

Kremnica, tisk STC Praha, opatřen hologramem Puncovního úřadu s puncem 



 

Sada mincí Svatováclavské dukáty 2014 ( 10, 5, 2 a 1 Dukát) - sestaveno 

pouze 90 sad, společná dřevěná etue, certifikáty Mincovna Kremnica, tisk STC 

Praha, opatřeny hologramy Puncovního úřadu s puncem, sametové desky, 4 ks 

 

K výrobě mincí byla použita razidla vyrobená podle původních předloh pro 

prvorepublikové dukáty. 

 

Draženo na 57. aukci AUREA Numismatika dne 6.12.2014 

 

Dosažené ceny: sada mincí  550.000,-Kč + poplatek 

   10 dukát  240.000,-Kč  + poplatek 

    5 dukát  160.000,-Kč  + poplatek 

    2 dukát  110.000,-Kč  + poplatek 

    1 dukát   70.000,-Kč + poplatek 

 

 

Historie ... 

 
 ... mincovna v Kremnici začala razit dukáty v roce 1923 jako obchodní mince. Prvních tisíc kusů bylo číslovaných. Zákon č. 
62/1923 přesně stanovil technické parametry jednodukátů a dvojdukátů. V roce 1929 u příležitosti 1000. výročí úmrtí vévody Václava bylo 
rozhodnuto zákonem o další ražbě pěti a desetidukátů. V ražbě dukátů se pokračovalo až do roku 1938 v mincovně v Kremnici.  V letech 
1937 až 38 bylo vyraženo jenom několik desítek kusů těchto  mincí, a proto jsou sběratelsky velice ceněny. Roku 1939 byly vyraženy už 
pouze jednodukáty. 
 Se vznikem Slovenského štátu byla ražba přerušena. Ražba svatováclavských dukátů byla nově obnovena až v roce 1951. Bylo 
vyraženo ale jen omezené množství mincí, především pro účely zahraničního obchodu. Když byl stávající zákon o ražbě československých 
dukátů zrušen, záhy byl vydán nový. 
 Existují i svatováclavské dukáty s ročníkem 1968, který byly vyraženy k 50. výročí Československé republiky a ročník 1973 - k 
miléniu pražského biskupství. Obě ražby se nejspíše uskutečnily v zahraničí. Místo vzniku a počet dukátů, které byly vyraženy, bohužel 
nejsou dostatečně známy, některé zdroje uvádí počet 100 kusů od každého ročníku. 


