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Počátek ražby Vídeňských feniků 

• Drobná středověká mince používaná v rakouských zemích 

• Někdy mezi roky 1189 – 1194 byla založena mincovna ve Vídni, 

která začala razit v letech 1193/1194 drobnou fenikovou minci 

• Již od počátku se jednalo o oboustrannou minci 

 



Základní informace 

• 1 hřivna = 8 šilinků, 1 šilink = 30 feniků 

• Průměr se pohyboval v rozmezí 16 – 20 mm 

• Hmotnost se pohybovala v rozmezí 0.650 – 0.850g. Na začátky 

byla vyšší, postupně se snižovala, až se ustálila za Albrechta III. 

v rozmezí 0.550 – 0.650g 

• Po roce 1395 se začal razit i půlfenik, ale ve velmi omezené míře 

(mimo feniků WHT) 

 



Nejstarší období 

Ikonografie, tvar střížku a technologie výroby 

se lišila v rámci jednotlivých mincoven 

(Štýrsko, Korutany, Salzburg) 

 

Ukázka Leopold VI., Fridrich II., Mezivládí 



Druhé období 

Došlo ke změně výrobního postupu, a tedy i 

celkového vzhledu. Feniky jsou menší, 

většinou hluboce ražené 

 

Albrecht I., Fridrich, Přemysl II., Albrecht III. 



Třetí období 

Okolo roku 1388 došlo ke změně výrobního procesu a 

v ikonografii. Začala ražba v trojoblouku. Feniky jsou obvykle 

jednostranné.  

Častější ražba půlfeniků 

 

Vilém a Albrecht, Albrecht V., Hals-Leuchtenberg, 



Vídeňské feniky v Uhrách 
• Feniky se do oblasti Uher dostávaly nejen obchodem s rakouskými 

zeměmi, ale také díky častým výbojům nejen rakouských sil do Uher, tak i 

uherských do Rakous. Tyto sílily především v letech  1271 – 1278.  

• Oblíbené byly díky své relativně vysoké, a především stálé ryzosti. 

• Jejich oblíbenost byla tak veliká, že některé platby se hradily výhradně ve 

vídeňských fenicích. 

• První napodobeniny kolem roku 1177 (napodobeniny mincí Jindřicha II.), 

pak se objevují za Bély IV. Přibližně okolo roku 1270. 

• V letech 1301-1327 razila napodobeniny také bratislavská mincovna. 

• Oběh uherských napodobenin i vídeňských feniků byl pravděpodobně 

ukončen reformou Karla Roberta v roce 1342 



Uherské napodobeniny 

• U nejstarších mincí se ve své podstatě nejednalo o 

napodobeniny, protože došlo pouze k ostříhání původní 

vídeňských feniků na požadovanou velikost (obvykle na ¾ 

původní hmotnosti) 

• Teprve později došlo k ražbě napodobenin, kdy líc 

zpravidla odpovídal obrazem vídeňskému feniku (někdy s 

mírnými úpravami obrazu), ale na rubu byl vyražen odlišný 

obraz. Ryzost byla buď stejná, nebo jen nepatrně nižší 

(0,5g, 666/1000). 

• Poslední skupinou jsou již falza vídeňských feniků, 

případně falza uherských napodobenin vídeňských feniků. 



Jak je rozeznat? 
!!! Obecně neexistuje žádné přesné pravidlo !!! 

Pro začátečníky je vhodné porovnání mince s tabulkami č. 24-26 v CNA, kde jsou 

vyobrazeny nejběžnější uherské napodobeniny 

Napodobeniny prvého typu jsou shodné s vídeňskými feniky, ale nesou zřetelné 

stopy okrájení. Z tohoto důvodu je i jejich průměr menší. Obvykle 12-14 mm. 

Napodobeniny druhého typu lze rozeznat díky menšímu průměru vnitřního kruhu 

(obvykle 7-8 mm). Při porovnání s původní mincí 

bývá obraz často nepatrně menší a někdy i s 

drobnými změnami v obraze. Na rubu se často 

vyskytují opisy. Zde je však nutné poznamenat 

jistý nesouhlas. Nemyslím si, že menší průměr 

mají jen uherské napodobeniny. Menší mají i 

originální feniky!  

Často se jedná o kombinace obrazů různých mincí 

Nejspolehlivějším kritériem je hmotnost. 



Hmotnost a ryzost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Průměr vídeňského Feniku Přemysla II. Otakara je zpravidla 15-18 mm, a hmotnost neklesá 
pod 0,64g. Průměr uherských napodobenin PO II. Se pohybuje v rozmezí 9-11 mm a 
hmotnost 0,26-0,32g. 

• Podobné je to i s Albrechtem II. i Fridrichem Sličným. 

• Ořezané napodobeniny mají hmotnost v rozmezí 0,39-0,53g (tedy asi 0,3g stříbra) 



Napodobeniny vzniklé ořezáním původních 

feniků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uherské ražby podle originálních předloh 
 



Uherské napodobeniny bez rakouské analogie 
 

 

 



Falza uherských napodobenin 
 

 



Problematika „vzácného“ denáru Ladislava 

IV. Hus.402-403 a feniku Přemysla II. B167 
 

 

V aukcích volačky 1500 – 6000Kč!!! 

Rozdíl je v rubu. 

Korunovaná hlava a dva orli bez opisu – 

Přemysl II. 

   X 

Korunovaná hlava a opis REX LAD... – 

Ladislav IV. 



Uherské napodobeniny bavorských feniků 

 

Zde fenik Ludvíka IV. Bavorského a Rudolfa Whit. 63 

 Originál – 0,610g      Ořezaný – 0,412 



 

 

 

 

Dík za pozornost 


