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BLYŠTIVÉ DARY
Z PODZEMNÍ ŘÍŠE
SnadžádnéjinédaryMat]q/ZeměneovLiviLiLydějinyLidstvatakjakozLatoastříbro.Prosvouvý).i-
mečnostsetytovzácnékovystaLyne].enpLatidLemaceněnouozdobou,aletakézhoubouaprokLe-
thtěch,kdojevLastniu.VtěžlqjchváLečnýchipředwáLečnýchdobách,kdyhroziLakonfiskace
nebosmrt,mnozíneváhaLiaceLéjměm.(kteréčastoaninebyLoje].ich)peclivěukryLi,dokudse
situaceneukLidní.TflaosuduaLečastozpůsobiLa,žeseproněužnikdynevTátiLiacennosti
nadLouhástoLetL.upadLyvzapomnění.Pojd'mesinyiLÍpřipomenoutněkoLikpozoruhodnýd
avněkterýchpřípadechikurióznídnáLezů,kterésenavždyzapsaLydonašíhistorie.

ZNÁTE DRUHÝ NI:JCENNĚJŠÍ ARTEFAKT
• P0 NAŠICH KORUNOVAČNÍCH KLI=NOTECH?

Násteduftdpříběhjetaknapiha\ú,žeoném
byla napsána kniha a natočen tele`iizní
ftHm. Je označoíván za ouev století, i kSú
se  nejednalo  o nález,  nýbrž o `pizved"tí
arteft\ktu  ze   zlata   nedoztmé   historické
auměleckéhodnoty.

V   roce   1984   přišeL   na   naše   veL-

vysLanectví   ve    Vídni    Američan.
OznámiL,  že  ví  o jedné  vzácnosti,
která byb za váuqr ukryta na na-
šem úz,emí. Otevřeně prohlásil, že
je  obchodník, který chce vyděla±
a  úkryt  předmětu  prozradí  jen
v připadě,  že  ho  bude  mod  od
stzz`t«  odko«pz.t.   NabídL  250  tisíc
dolarů,  což býy tenkrát  obrovské
peníze. RozběhL se koLotoč jednánl',
do iiichž se zapojiu i kriminausté.
Tajemný pan Danny, který daL poLi-
cii ochotně k dispozici všechny své
doklady, býl zván ke stále novýn schůzkám.
Scilem»prověřitdůvěryhodnost«jehohforma-
ci' snažiu se z něj dostat co nejvíce indicil`, aby
ztracenou drahocennost našLi i bez Američana.
Zatfinco část českosLovenských úřadů s nfi za-
čaLa jednat o prodeji neznámého předmětu do
zahraničí,druhápátralaaprověřovah.
AmeričanjimchtěnechtěmuseLnějakéstříp-
ky do mozailqr prozradit. Nakonec se dostal
až  do  situace,  kdy při-
z.naL.L, Že se jedná o dutý
koNFový předmět s vyso-
kou hístorickou a umě-
leckou  hodnotou.  Kri-
minaListé  pátrau  v  ar-
chívech a nakonec zata-
jiu  dech.  Indicie,  které
jim Američan daL, vedLy
k  jedinému  předmětu:
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východně od Norimberku, neváhau a začau
prohledávat cetý areál bečovského zámku.
Vždyťtobylomísto,kdebylnaposledyspat-
řen! Po systematické prohlídce hradu v roce
1985byLza].edinýdenpátránípředmětsku-
tečně naLezen, aLe vnitřní dřevěné části byTy
ztrouchnivělé.Schránkanaostatkysvatých

byla  dlouhá  138,5  cm,  vysoká  64,5  cm
a široká 42 cm. Dle prvotního posudku

se jednalo o dilo románského zlat-
nika.  Zcela v duchu té doby se

zla±émurellkviáňsva±éhoMauTa,pocháze-
fiďmu z poloviny 13. století, který býL ještě

v  roce   1932  vystaven  na
zámku v Bečově  nad Tep-
lou.  Cil by jediný -  nalézt
ho  za každou  cenu.  Vždyť
měl  být  zdobený  zlatem,
střftrem  a  drahými kame-
ny! Když Američan v dobré
víře  kriminaustům  prozra-
diL, že se ztracený předmět
nachází  asi  sto  kilometrů

dílo světového významu dal-
ŠÍ léta rozpadalo v trezo-

ru národní banky.
NebyTy peníze  na

jeho   restaurová-
ní.  Po  roce  1990
se   na  ].eho   zno-
vuzrozenípodileu

naši přední šperkaři a uměL-
ci. Nemá smysl ho popisovat,
musí se vidět. Vjeho nitru se
nacházejí ostatlqr připisované
sv.   Maurovi  a   sv.   Timoteovi,
zb]"qrtextiů`akůže.PodLetes-

tů DNA jsou uvnitř ostatky Čtyř
osob,  včetně  mtéčného  zubu

a egyptské Látky pocháze-
jící z 8. stoLetí n.1.

Reliíkviář sv. MauTa
Reliikviář   je   celo-
riočhč yysťwen na

zámku  Bečov.
Soudiilo se, že ho ukr]/l na kond vůlky je-
den z přístušmím rodu Beaufiortů, protože
ti během okupace spolupracovalí s nacis-
ty. V roce 1945 spěchati z Českostorvenska
ůak  rychle,  že  ani  nestii" pro  reliikviář
nechat udělat zinkovou truhlu.  Relíkviář
šel na čtyřicet let do vlhké podlahy hmd"Í
kaple a ta jej velri poškodina. Přesto býla
jeho hodnota označena za nevyčísH±Rlncru
a o žádném prodefi Američanori nemohla
mariřeč.

Pokračování  na str. 26-27 »



POKLADY  ®

JAKÝNEJVÝZNAMNĚJšÍSLOVENSKÝ
•  POKLAD CHTĚLI UKRÁST DĚI.NÍCI?

-,Q

•..i     .          .:.i:Ě]

Mezi  daBÍ  významné  nález]h  které  WU
oueverry v bývalém Českostovensku, patří
í  košický  zlatý  poklad.  Hen  byT  náhodně
nalezen  v  roce  1935  při  kopári  základů
budovy ftnanbního řeďtelst\ň na Hla\mí utid
č. 68. Stawba měla nahTaďt barokní budovu
Spišské  komory;  která  Wla  v  dezolátrim
sta",

Pokhd o váze ne-
celých jedenácti
kiLogramů se našeL

v měděné  skříňce
ve  tvaru  bochní-
ku. Jeho současná
hodnota  ].e  nevy-
čísliteLná, ze].ména

proto, že obsahuje
obrovské množství
různých typů sta-
rých mincí z mno-
ha evTopských ze- imrichThóhĎq
mí.   Ačkoliv  by

poďhe  tehdejštiio
zákona mělí nálezci nárok na třetinu hodno-
tynálezu,zdálosejimtomáloarozhodlíse,
žesijeji)cinechajíastmrirozprodaftNašshěstí
bý jejich pLán vyzrazen a neporušený pokLad
bý předán do správných rukou.  Zastoužená
odměna  náLezcům  byla  pochopitehě  zcela
z"Še:ria. Uitikáůťí kolek€e čímjící térněř tři
tistce zhtých irind, renesanční řetěz a tři
masiimí  medaíle  pochází z  období  15.-17.
stoleti.

VI.CI: NEŽ 250 LI=T POD ZI:MÍ

NejmLadšímincebýazrokul679ahistoricise
domnívají, že podLe tehdejší nepříznivé poLi-
tickésituaceněkdopokladuschovalmezilety
1680-1682. V tomto období se Jmn.ch T7!ó.kó.-

ý, vůdce protihabsburského stavovského po-
vstání, snažil dob5ft Košice, což se mu v roce
1682  podařiLo.  PodLe  toho, jaké  mince  byly
objeveny, se dá usuzovat, že zámožný majitel
pokladupatřilkpřívTžencůmHabsburků.Svůj
ma].etek zakopal ve sklepě. KošiclS poklad je
trvaleumístěnveVýchodoslovenskémmuzeu
vKošicích,najařetohotorokubylvšakvysta-
ven i v Ostravě.

Košice na doborvé rytině z časů, kq majitel pokladu
schovával své cemosti

www.zahad;Žřv''.?g.`á  2 5
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Kbpídho. T]oto sídk) je spoóeno s příběhem,
který  každý  mHorvmík  lristorie  uTčitě  zná.
Rytff  Jan  Kbpidhnský vyŤťlásu  odpovědri
listinou Pražanům válku, protože popra`ňlí
jeho bratra Jiňího. Ten zabiH v ŠarváhL:e ze-
ma:na Jcma Cúkra, ačkolív během výročrich
trhů  Wla  zpříšněna  pořádková  nařížeri.
Jenže   celá   situace   měla   háček.   Podle
tehdejšiH`o zákona mohl arBtokrata souďt
jenpano"iac,nebošlechti€kýsoud,a"€olív
měšáané,jaksevtommpř®aděstalo.

Rytiř se se smrtí bratra nehodlal smířit, a tak
měšťanům vyhLásil váLku.  Se svo].í rotou pře-

padal pražské kupce a občas ].e i zabíjel, když
z  Prahy vytáhLi paty.  KráL o  ceLé  situaci vě-
děL,  a rytíře  označil za »Škůdce zemského«,
aLe jinak bý v jednání vLažný.  ŠLechta Janu
Kopidlanskému,  který  se  rozhodL vzít  spra-
vedhost  do  vlastních  rukou,  jednoznačně
nadržovaLa.PražanétedyuspořádaliprotiKo-

pidhu vojenskou výpravu. Ta však neuspěla
a jejich  žoLdnéři býi  rádi,  že vůbec vyvázLi
živí.KopidlanskýměLtehdynal50ozbro].enců
ausuzu].ese,žemuokohírytfiiazemaniještě
nějáképřidau.NakonectentokrvavýsvárkráL
urovnal »smfičí cestou«.

.... KD0 NI:KRADI:, NENI-ČECH?

U  Kopidlna,  vodnflio  hradu  (dnes  zámku),
by nikdo podzemní chodby nepředpokládal.
Dokonce ani v pověstech ne. Naphilo se zde
však to,  co  se u hradů předpokládá: v roce
1954  při  přestawbě  objektu  k  užitkoiúm
účelům  objevili ve  sklepení řemeslrid za
dvoftouzdípokladvelkélristorickéamate-
r7.á7nz. JtodnoÉy. Byu k němu povoLány úřední
osoby z různých odborů. Nálezce samozře].-
mě vyšetřovala bezpečnost, zda si něco ne-
vzaLi na památku. Ti sice při soupísu tvrdiLi,
že toho bylo opravdu vi'ce, aLe pokud si ně-
kdo něco ukrojil, pak to byu právě soudruzi
z oficiálních míst. Za.[ežtost byJa zametena
pod koberec, poklad se ztratil úplně a dnes
užrikdonevíkam,azdanálezbylmladšiho
data, nebo si to nastřádal sám rytiř Kopi-
d[ansb7. I to byl osud mnohých nenávratně
ztracených pokladů. ZůstaTy nám po němjen
dvě fotografie.
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Po pokladu na šternbeT:Fai se neii"selo cťri
složitě pátiat, býlo jen otázkou času, kdy
se vyloupne. Nastřádala ho babička dosud
žifiaího  Zdeňka  Štemberka,  která  sbíTala
střííbmé   ririamTy  pocházejíd  převážně
z 18. století.

Než  Němci  této  šLechtické  rodině  po  oku-

paci v roce  1939  zabaviu  zámek Jemniště,
přestěhovau různé cennosti na hrad Štern-
berk. Mimo jiné i bednu, do níž byLy pečLivě
poskládany střibrné miniatury. Stěhováci se
stěžkoubednounechtělitahataždopokojů,
a  tak ji vhodiLi  do  skLepa  mezi  haraburdí.

JAKO ŽÁBA
•   NAPRAMENI

Na kond  19.  století Wlo zapotřebi v obci
Lahošť poblíž Duchcorva v swerozápadních
Čechách uprawi± Obří p"men, léči`ié `iříďb
o teplotě až 38 stupňů Celsia. Mkdo neměl
ari tušení, že se tato událost na valdštejn-
skémpa"t\ňncwždyvepíšedohistorie.

Ve  skalní trhlině  pod  nánosem  bahna byl
obieven bronzový kotliík a v něm na 4500
šperidí   pocházejídch   z   keltské   doby.
Toto   číslo   je   maximáhí   a   podle   všeho

Kdyžsesklepzaplmiluhlim,stalsezobsahu
bedny poklad, který zrrizel na tři desetiletí
z očí i povědom{ majitelů. V sedmdesátých
letech minuLého století, kdy hrad spravoval
sociaListický  stát,  se  uhLi`  změniLo  v  sypký
mour a když došlo k důkladnému vyčištění
skLepa,  byla  bedna  phá  cenností  konečně
objevena.   Otec  pana  Šternberka,   kterého
nový  režim  nechaL  za  jeho  protiněmecké
postoje a pomoc tidem za války na vlastnh
hradě alespoň kasteunovat, neměl o ztrace-
né cenné sbírce ani ponětí. C'a'st stříůme.ho
pokladu si můžete prohlédnout na hradě
vrámdběžnéprohlidky.

nedostatečně  doloženo  přesným  součtem.
Byly mezi nimi i šperk3h náramŤqh prsteny
a  bronzové  spony fungujíd  na  principu
zavi-ma7io   s-pend[Íkii.   Keltské   artefakty
musely  být  do  skály  uschovány  úmyslně,
bez  touhy je  znovu  vyzvednout,  protože
se   s   ne].větší   pravděpodobností  ].ednalo
o  obětní dar božstvu,  aby ochrániLo  zdejší
vodu.   Největší   část   tohoto   pokladu   si
můžete prohlédnout v Regionáhím muzeu
v Teplicích,  zbytek v dalších českých nebo
zahraničních   muzeích.   Jeho   hodnota  je
nevyčíslitelná.   Kolik   obdobných  pokladů

ještě skrývá naše zem? Věřte, že daleko vÍc,
než si troufáme odhadovat. . .

Částobsahuduchcovskéhoi)oldaduzkonce4.stol.př.Km.jevesbír
káchTqlíckéhomuea

Bro"zwýkotel
duchccwského

votivmíhopokladu,
mt&etJm D«chcov
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Ka]ň se Jan Mostrovec z Kďálovic postavíl při
st"orvském poMstání na tu méné výhodnější
stranu, neměl ari tušeri, jak kruté mu po
porážce na Biaé Hoře msta"u čaqi. Po jeho
zatčenísecŤnistalozabawwán{maóetku,atak
nezbývalo,nežalespoňpřwéztneboschcNat
to nejcemější. Jeho manželka odvezh část
roďrméhojměnívetřechželemýchtruhlicich
do jejich domu v Praze a ze stiachu z blízké
budoucnostijenechdhvhoďtdožu:mp\i;kde
měučekatnalepšíčay

CennostiJanavostrovceprýkromě].inéhoob-
sahovaly cetý majetek kostelní a městské po-
kbdny.Ta].nouakcialeněkdoprozradilazprá-
va o pokhdu shozeném mezi fekáue se brzy
dostaLa až k habsburskému císaři fend].nan-

Ferdhand11.Šůský
- dsaŤ z rodu HabsbuT:ků

Pnm:í voje"5ké mapování Vlašímí, rok 1780

v dobách ztých a temných byli Udé ve své ne].-
větší beznadě].i ochotni schovat svůj ma].etek

prakticky kdekoliv.  I  za  cenu,  že  se  hodně
ušpini,.

ŠLINAJISTOTU

DaLŠí   naphavou   zajhavostí  v   souvisLosti
s vlašimslý pokladem Jana Vostrovce je, že
se roku l687 , tedy až o dlouhých 66 let pozdě-

dovz. J7.,  který     ji, na hrad dostaviLa komise a ne takLeda].aká.
vysLáL  z  vídně      PřijeL sám regent hrabě Kinský a spoLu s nfln
k o m i s a ře ,      biskup Tatmberk.  Oba mocné muže doprová-
aby uschovaný      zeu horníci z Kutné Hory. Všem svědkům této
majetek   za].is-      významné udáLosti byLo jasné, že skupina šla
tiL. Vysoký úřed-      takříka].Íc  na jistotu.  Komise  museLa  získat
ník si pak stě-      důvěryhodný  tip   od   nějakého   zasvěcence
ŽovaL,   že   ,,...       a  museL  se  točit  koLem  ohromné  finanční

přz.  pra'c7.   ťe`      sumy, protože příkaz k ohLedánípodzemívy-
mnoho  smmdu      dal sám císař Leopold.  Skupina dlouho neo-

wstátz.  musz.Z".      tálela a krátce po příjezdu zamířiú rovnou do
Za  svou  nezá-podzemí. Vědělipřesně, co a kde majíhledat.
viděníhodnou     Nasvědčuje tomu i fákt, že pokLad už měu do-
námahu dostal     předu přesně rozděLený. EyJo domJiiimo, že
čtyŤ±cet   stŤí-     třetinu nálezu dostane cisař, dTuhou biskup
bmýčh  tolarů.

Podle tohoto záznamu st pak císař ceU ne-
příílÉŠ voňa\Ú polmd v ceně sto padesáti ti-
stc zlatých nechal pro sebe. Oprawdu slušná
Část*m  Nejsem  si  aLe jist,  zda  se  nejednalo
o sto padesát tisíc střibrňáků, protože exis-
tuje daLŠÍ zápis, který by takové sumě odpo-
vídal. Protokolů o vyzvednutí tohoto pokhdu
zžumpyjetotižpřekvapivěvT'ce.

ZLAT0 NEPÁCHNE NIKOMU

Zachoval se i datší zápis,  který uvádí,  že se
o  truhucích  v  žumpě  nedozvěděl  císař,  ale
zastupující  k7iíže  li.chtens-tejn.  Ten  úda].ně
nařídil novoměstskému rychtáři, aby nechaL
obsah žumpy vyzvednout, páchnoucí cennos-
ti důkhdně omýt a za dohLedu stráže s úřed-
níkem učinit ].ejich soupis. Dá[e je z"edeno,
že se mezi fekůlíemí našel pokhd v hodnotě
40tistcstřííbrrých,cožjepodstahTýrozdflod
zprá\q první, tedy Ferďnandových 150 tistc
zlaffiků. Jistě, někdo se mohl pokusit knížete
trochu »oškubat«. V takové míře by si to ale
nejspíš nikdo nedovolil. Já osobně se domní-
vám, že interpretace nalezené hodnoty byLa
zaměněna. Buď se ].ednalo o 40 tisíc dukátů,
nebo  150  tisíc  střftrňáků.  Jak jsem  ziistil,
šlo by se o stejnou hodnotu. Bez ohledu na to,

jak to ve skutečnosti býo a kdo shrábnul na-
Lezený pokLad, z tohoto příkLadu vyptývá, že

a třetí tehdejší maf ttelka panství, l"aběnka
zweíssewoífli.

NI:PROKLOUZNE ANI MYŠ

Nezvratným  důkazem,  že muselo jít o  něco
vskutku mimořádného,  bylo  důmyshé bez-
pečnostní opatření,  dodržované během celé
pátracíakce.P«daa.mostb/Íte7tů/zved"q7
vednevnocianapřH{az»shora«nesmělrikdo
dohraduariven.PodvoudeTmímoklepávári
zdí a kopání se konečně našla zazděná diňř-
ka. medači propukli v nepředstíraný jásot, ne
však nadLouho. Jak se později ukázalo, pro-
stor za di7Ířky bý prázdný. ZnamenaLo to ].edi-
né. S]ďýš i s pokLadem krátce před nimi někdo
vybral a otvor narychlo zazdil. Malta byla teh-
dyúdajně].eštěvlhká.Pokladytedymusetybýt
minimálně dva -jeden v této komnatě a dru-
hý v žumpě. A ].ák si můžeme být jisti, že ].ich
nebýo ještě víc? Každý přece ví, že si bohatl`
Udé neschovávau veškeré cennosti na jedno

].edinémísto.JaksetehdykomisevyrovmávaLa
s těžlqjm neúspěchem? To, že jim poklad ně-
kdo vyfoukl před nosem, nejvi'c rozhodilo bis-
kupa Tahberka, který se těžko vzdával myš-
lenky, že nic nedostane. Dokonce se dostal do
ostrého sporu s hejtmanem vhšim*ým, pro-
tožechtělcetýhraddátrozkutatneboalespoň
převTátit naiuby. Nakonec se s th ale musel
smfiitazbyTymujenočipropLáč...
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Tistdletá voda v roce 2002 i dm"é záplavy
letošri  lidem  přinesq  z.oufialstiň  a  zmaT.
Někdyalemůženevyzpyttielnávodarozkrýt
poldaůy, ze ktRrých přechází zrak. A by4 to
právě  pruďký  déšť  a  postéze  rozvodněrý
potok  u  Podmokel  na  Rokycansku,  jenž
v roce 1771 odhdHl neůvětší polmd v našich
dějinách.  Z podemletého  břel"  se  začdy
qipti  žlu±é   »knoftflq/«,   na  kheré   čiďou
náhodounaraziljedenvesrickýnádemtk.

BTyštivé  knoflíky  ho  zaujaLy,  a  tak  někoLik
znichposbíral,strčildokapsyapřinesldomů,
aby potěšil své děti.  NetrvaLo dLouho a hráTy
si nimi nadšeně  děti z  ceLé vesrice.  JVz.koJzo
z jejich roďčů ari ve s" nenapadlo, Že knoflí-
ky;kterébypřeciměumítnějakédírkynebo
ouška, maú{ wšší cer[u, než st jen dovedou

předsrm/z.ť. Značně podezřeLé ].im přišLo až to,
když knoflflqr začal od dětí horečně skupovat
jeden známý podomní židovský obchodníček.
Nebylo to samo sebou, a tak].eden z místních
řemesLnílů neleniL a s několika knoflílqr za].el
do  města,  aby se přeptal,  co tak zvláštnflo
na nich asi je. To už ale jeho čipernější spo-
luobčané břeh důkLadně prohrábu a objeviu
bronzovýkotel,kterýbylknoflíkůplný.Mnozí
nápadně zbohatli a s nálezem se ani netajiu.
Je].ichradostvšaknetrvaladlouho.

VŠI:CHN0 JE MOJE, CIIÁSK0 LOUPI:Ž"Á

0  všem  se  dozvěděL tehde].ší majitel panství
kníže  fflxsfenz}erig,   který  měL  samozře].mě
na  poklad  ze  zákona  nárok.  Začalo  přísné
vyšetřování a zabavování. Mnohé kusy se už

i přes veškerou  snahu nepo-
dařilodohledat,aíeodhaduje
se, že »knof liíků« bylo tehdy
v bronzovém kotlí na sedm
dž  deset  tisz-c.  MuseLy vážit

nejméně   čtyřicet   kiLogramů.   Později   došLi
k závěru, že mince, které nazvaLi »duhovky«,

pocházey z období padesát let před Kris-
tem a náležeu nějakérnu většímu keltské-
mu velmožovi. Tlen je ukryl před řimskýri
a germánsmz. vojáb.  Kníže  Fůrstenberg
se tehdy nějakou nevyčíslitelnou historickou
hodnotou rijak nezabýval,  zlato ].ako  zlato.
Cetýzabavenýpokladnechalroztavitavyrazil
z něj dukáty se s`ým portrétem. To aLe neby-
lo nic neobvyklého. Vždyť španělští vtidcové
už dávno před tím dělali totéž, po celou dobu
drancovám'  zlatých  artefa]ffi  Mayů  a  lnků.
Z  původninio  podmokelského  mincomiHio
pokladu o váze čtyřiceti killo nám dnes zby-
lojenpárkusůohmotnostidvousetg"mů.I
Naléza].Í  se  ve  sbírkách  Národnflo  muzea.
A zbytek duhovek, které vesničané ještě stih-
U před zabavenfi prodat, se nachází v rukou
soukromých ma].iteLů po ceLém světě. ZceLajis-
tějichje dohromady více, než můžeme obdivo-
vat v Národním muzeu. BohužeL                   I
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