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Stfiíbrn˘ poklad z Moravského
krasu je jiÏ vystaven

Ve ãtvrtek 13. dubna 2017 byl v Domû pfiírody v Moravském krasu pfiedstaven unikátní historick˘ nález z 2. poloviny
13. století. Stfiíbrn˘ poklad z Moravského krasu.  

Na jafie roku 2016 pfii soukro-
mém geologickém prÛzkumu
zaujala místního obãana skupin-
ka kamenÛ.  Pfii bliÏ‰ím ohledání
v asi dvaceticentimetrové hloub-
ce nalezl seskupení mincí.
Neváhal a nález ohlásil Správû
CHKO Moravsk˘ kras a po 
domluvû zde byl proveden zá-
chrann˘ archeologick˘ v˘zkum –
dohledání zbyl˘ch mincí pomocí
detektoru kovÛ. Celkem bylo na
území cca 5 x 10 metrÛ objeveno
67 mincí. Poklad byl nalezen na
v˘bûÏku kopce, za velk˘m kame-
nem poblíÏ pfiírodního kamenné-
ho útvaru v prudkém svahu na 
zalesnûném terénu. Je pfiedpo-
klad, Ïe mince si zde nûkdo 
odloÏil v organickém váãku
s tím, Ïe si je pozdûji vyzvedne.
Z neznám˘ch pfiíãin si v‰ak váãek
uÏ nikdy nevyzvedl. Poklad ne-
byl zakopán, postupem doby se
organick˘ váãek rozpadl a mince
z kopce pfii de‰tích odplavovala
voda. Jak bylo zmínûno, poklad
byl nalezen v hloubce pouh˘ch
20 centimetrÛ. 

Vût‰í ãást mincí (urãení pro-
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vedla Dagmar Grossmannová
z Moravského zemského muzea)
patfií k jednostrann˘m morav-
sk˘m stfiedním brakteátÛm, men‰í
ãást jsou ãeské raÏby stfiedních
brakteátÛ a zahraniãní zastupují
v men‰ím poãtu  vídeÀské feniky.
Jedná se o mince ãesk˘ch panov-

níkÛ Pfiemysla Otakara II.
( 1 2 4 7 - 1 2 5 3 - 1 2 7 8 )
a Václava II. (1278-1305),
brakteáty byly raÏené v âe-
chách a nûkteré na Moravû,
feniky ve Vídni. Obû mûny
(brakteáty i feniky) byly ve
své dobû platidlem. Nález
pokladu není velk˘, ale má
velkou historickou hodno-
tu. 

V Domû pfiírody Morav-
ského krasu bude poklad
k vidûní do konce roku
2017 a od 1. ledna 2018 bu-
de umístûn ve sbírkách
Blanenského muzea. 
Více informací na
www.dumprirody.cz/mo-
ravsky-kras/akce
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kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc zaná‰et Listy regionÛ do schránek v pfiidûlené ãásti Blanska. 
Zku‰enosti s distribucí v˘hodou, vhodné i pro dÛchodce. Od ãervna 2017.
Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz nebo volejte 606 931 795.

Hledáme nad‰eného a zodpovûdného distributora,

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:
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a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma


