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Kriminalisté se od podzimu roku
2012 na základû anonymního ozná-
mení zab˘vali vy‰etfiováním nálezu
historického pokladu, kter˘ uãinil 
amatérsk˘ hledaã. ·tûstí se na nûj 
usmálo v Boskovicích, poblíÏ zfiíce-
niny hradu na vrchu Zlatník, kde v ro-
ce 2010 v hloubce pouh˘ch 20 cm
v zemi pod kameny na‰el pomocí de-
tektoru kovu star˘ hlinûn˘ dÏbán, ob-
rácen˘ dnem vzhÛru. KdyÏ vykopal
dÏbán, kter˘ zde nûkdo ukryl pravdû-
podobnû v dobách tfiicetileté války, 
otoãil jej a rozbalil krycí tkaninu, nej-
spí‰ se nestaãil divit. Obsahoval nû-
kolik tisíc mincí z rÛzn˘ch období.
Cel˘ nález mûl dle historiãky Dagmar

Dopadením devûtatfiicetiletého hledaãe pokladÛ z bos-
kovicka a zaji‰tûním ãásti historického pokladu skonãilo
vy‰etfiování blanensk˘ch a jihomoravsk˘ch kriminalistÛ. 

Grossmanové z Moravského zemské-
ho muzea historicky nûkolikamilio-
novou hodnotu, ze které by poctiv˘
nálezce pfii odevzdání mohl nároko-
vat 10% nálezné. MuÏ v‰ak nález za-
tajil a znaãnou ãást pokladu prodal
jednaãtyfiicetiletému pfiekupníkovi
z Brna za osm set padesát tisíc korun.
Ten pak zakoupen˘ poklad rozprodal
soukrom˘m sbûratelÛm. Oba muÏi
jsou stíháni, nálezce byl obvinûn za
pfieãin zatajení vûci, sbûratel za podíl-
nictví. Hrozí jim aÏ 5 let vûzení.
Policie pátrá po lidech, ktefií si mince
od sbûratele koupili. 

KriminalistÛm se podafiilo zajistit
2267 mincí o celkové váze 1,6 kilo-

gramu, dÏbán z pálené hlíny v hod-
notû asi tfii sta tisíc korun a kousek
pÛvodní tkaniny, do které byly mince
zabaleny. Dle zaji‰tûn˘ch fotografií,

které pofiídil sám nálezce, policisté
odhadují, Ïe se ve dÏbánu nacházelo
zhruba 7 kilo mincí. 
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Za zatajen˘ nález pokladu 
v Boskovicích muÏi hrozí vûzení

Historiãka Mgr. Dagmar Grossmanová Ph.D.
s ãástí zaji‰tûného pokladu. Foto: Martin Polick˘Poklad  po vykopání. Foto: Archiv PâR


