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ÁL 0  ČESKÉM PODZEMÍ

uvědomil,  že  musí  zachovat kLid.  RozhužeL
se kolem sebe, aby se ubezpečil, že ho nikdo
nevidí,  a  zřejmě  v tu  samou  chvili  bojoval
i sám se sebou a s`ů svědomh. Má to ohlá-
stt, nebo ne?  Na pomyslných mískách vah
tenmkrůt vitěti temnqší stránka lidské po-
vahy a Medač má jasno: pro poklad na[ide
vhodného kupce, který mu jistě zo[plaů iňc
nežčesUsůdLŠestkilogramůnevyčíslitelné
české historie tak krátce nato mizí v rukou
překupníka a ščastný nálezce si mne ruce nad
snadno vyděLanou částkou tři čtvrtě miLionu
korun. Osud ale nechodí dlouho kolem horké
kaše a tehdy devětatřicetiletého muže vzápě-
tí čekají minimáLně tři boLavé rány. Tou první
].e, že si pro něj přicházejí poucisté, kteří do-
stau od udavače veškerou fotodokumentaci
o jeho vině. Druhá bolestivá zpráva na sebe
nenechaLa  dLouho  čekat  -  nahLásiL ho totiž
clověk, kterému se sám v dobré víře chLubiL
A třetflo »brouka do hhvy« mu nasadiu od-
borm'ci, když mu sděuu, že kdyby poklad po-
ctivě nahLásiL úřadům, měL (kromě možného
stflání za porušem' zákona o používání de-
tektoru kovů) nárok na deset procent Částlqr
z historické hodnoty nálezu, což bylo v tomto
případě někouk milionů korun.

AVÝSLEDEKJEHOS0BEC]CÉH0
ROZHODNUTÍ?

Celková sběratelská cena »zlatmíkorvského«
pokladu je  odhadována  na  miilion  korun,
hístorickácenaaztrůmpronašizerijevšak
r[eio/ČŽšZz.Íeírtd PoLicistům se totiž i přesto, že
znali  totožnost  překupníka,  nepodařiLo  vy-

pátrat, kam se přibužně 4,5 kg ceucové váhy
pokůdu nakonec podělo. Strážci pořádku tak
s vypěth všech siL zachrániu ].en maLou část
střil)mých mincí ze  džbánu z páLené hlíny,
kde bylo původně na několik tisíc zachova-
tých kovových platidel z období od poloviny
15. století do potoviny 17. století. E/ý mezi.
riri i to\ar]R pražské groše, uherské dená-
ry a daBí rince, kůeré do hromaay kameri
schoMiljefthbohatýmafimlněkdyvobdobi
třicetililetévůlky(1618-1648)aužseproně
ni7ůů/ neyrti.tí7.  Dnes si nad ].eho  majetkem

Pokračování na str. 8-9 »

www.z.h.sdrjL?Jo::.1á       7



potají zvyšují ego soukromí sběrateLé, kteří se
spokojujíspříznitúifalďyamLČÍ.

CHODÍME KOI,EM NICH DNES A Dmmrií

Neumíme  si ani představit,  kolik dráhocen-
ných  československých  pokúdů  býo  takto
utopeno ve špinavých vodách černého trhu.
Nemáme sebemenší ponětí, koLikrát za život

].sme už my všichni byu něčemu tak cemému
nadosah.Anejspíšnebudemedalekoodprav-
dy, když řekneme, že mnohokrát. Velmi prav-
děpodobně ].ste  se  kolem  pokladů  různých
historickýchhodnotprocházeu,ležeujstenad
nimivtrávěamožnáuž].stesedělinastejném
pařezu,podjehožkořenykdysiněkdotřesou-
címaserukamazakopalveškerýsvůjmajetek.
Možná . . . kdo mR Přestaňme se teď ale chvítii
nechat unášet fiuntazií a vyslechněme zku-
šenéhobadaůeleKůriapohomého(75),kte-
rý nám o dosud nev]pied"tich poHadech
na  území  bývalého  Československa  řekne
mnohemvíc.

Badtiel mrel Pokomý

Z Máte alespoň nqakou představu o tom,
ko[jk ztracených pokladů z drahých kovů se
ještě může nacházet na našem území?
Já sám bych si to odhadovat netroufal, ale
historici  něja]ů  (pro  mě  nepochopiteL-
ným) způsobem spočítau, že 98 procent ze
všech cenných pokladů, které tady kdy byly
uschovány,  se  dodnes  nenašly.  Českoslo-
vensko vždycky bylo a stále je (ale dnes už
jen v podzemí) finančně největším a ne].na-
bitě].Ším trezorem ceLé I:vTopy.

Z ]ak je možné, že se dodnes valná vě±ši-
na z nich nenašla?
Příroda dokáže změnit krajinu už za 20 let
k nepoznání. A teď zkusme najít poklad,
který někdo třeba před 500 lety pod pláš-
těm noci ve spěchu zakopal pod nejbližší
stromem  někde  v  houštinách  za  vesni-
cí, která tam kdysi byla, a dnes už není.
Najít poklady ve volné přírodě bez logic-
kých  záchytných  bodů  dá  ne].větší  práci
a většinou je  v takových  případech  lidé
nacházejí ].en čirou náhodou,  třeba když
při  hledání  borůvek  zakopnou  o  pařez.
I to už se stalo.

#rz:#yfl.Voti.CZ

Z Napadá mě, jakje možné, že se všude
staví, z luk a omých půd se dělají stavebm.
parcety, ale o žádných bohatstiiích, která
by se našla při stavebních pracích, se větši-
nou nedovídáme?
Tak za prvé: nutno si přiznat, že většinu ná-
tezů bohužel pohltí čemý trh. A za druhé:
stavební firmy mnohdy ani  nemají  zájem
v případě archeologických nálezů  (což ne-
musí být ani zdaLeka ].en mince, keramika

zvláštní, žejej upoutaLo a věděL, že ani po ně-
kolikaletechnezapomene,jakvypadalo?

Z Tíakže rozum v hrsťi a znalost histo-
rie místa je nejspíš pro hledače pokladů
rozhodující.
Přesně tak. Je bláhové rozkopat celou svou
zahradu jen proto,  že  chceme mít ].istotu,
že  nesedíme na  zlatých ve].cích.  Pokud to
místo nemá nějakou zvláštní historii, pak].e

Zlc[±okopovémajíMpodflnaričeriazričeníhTadníchzřícerin
poďkopáwárim zdí. Zriňme nejen dobrodTulťy a seďlďky,

ale i pány; kteří měli stále málo.

nebo kosti) informovat archeology. Ne snad
proto, že by se na případném nálezu chtěly
obohatit,ate].ednodušeřečenobyjimpeču-
vý archeologický průzkum způsobil časové
zpoždění,atudížnesplněnítermínů,knimž
jsou vázáni  smlouvou.  A tak  se  oficiáhě
hlásí ].en to, co už by se vedoucím projektu
nepodařiloudržetvtajnosti.

Z Kde by tedy v přírodě teoreticky mohl
být poklad?
Pokud se nám zdá ně].aké přírodní místo »po-
dezřeLé«,našepr`míotázkabymělaznít:kdo,
kdyazajakýchokolnostíprávěTADYmohlna-
rychLo (= ne moc hLuboko) zakopat své ].mění
a jaké mu hrozilo riziko, že se pro něj už ne-
vrátil? V čem mohlo  být toto  místo  natolik

to jako hledat hlavičku špendLíku v kupce
sena, nehledě na to, že tam ta hlavička ne].-
spíŠ ani nebude.

Z A jak to byLo s ukrývám-m pokladů
na hradech, zámcích, ve městech
a vesnicích?
Na venkově se schovávato nejen za trámy,
do  krovů,  pecí,  pod  kamna,  do  komínů,
studní  nebo  pod  uhu,  ale  i  do  hno].iště.
Hrady,  zámky,  chrámy a kLáštery měLy svá

podzemí.ČímbyLavětšíasLožitější,tímbyLy
úkryty bezpečnější. Vše  se  odvijelo  od sily
zdí,  důmyslnosti  skrýší  i  možnosti  místo
rychle zatopit. Ve městech byl výběr skrov-
nější.  Každý měšťan měL jen ten svůj  dům
aprostorpodním.Nemilosrdnížoldáci,zna-
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LÍ tehde].Ších ne].častějších úkrytů, hned na
začátku rabování ne].dřív vytrhaLi podLahy,
rozbořili krby a hledau tam, kde už někdy
předtím něco našli. Pokud ale odchytili ně-
koho z rodiny, přišLo hned na řadu bestiáLní
mučení,  aby skrýše  prozradil,  a  nestávalo
se, že by odcházeu s prázdnou.

Z Dá se tedy .říci, že se u nás jednalo spi.še
o schovávání mincí?
Těch  mincovni'ch pokladů  býo  vÍc.  Odbor-
níci zařazují náLezy na období denárů, gro-
Šů, tolarů a ze zlatých také duhovek, reálů,
dukátů atd. Pravými pokhdy, tedy obsahu-
jícími Šperky,  řetězy a nádoby, ].sou pokla-
dy z Vlašimi,  Českého  Šternberku a hhmě
z Košic.

Z Jakje možné, že se kupříkladu středově-
ké poklady ukryté na potich nebo loukách
občas nacházejí až dnes, v 21. stoletíi? Proč
sejeněkomunepodařilovyoratdříve?
Protože půda neustále pracuje a to, co bylo
dříve kupřikladu metr pod zemí, je vuvem
odplavování půdy dnes třeba jen  20 až 30
cm pod zemí.  Záleží na konkrétní lokalitě
a množství   spadané vody v dané  oblasti.
OdpLavovánípůdymohouzceLa].istěovlivmit
i povodně.

E Je podle vás
hledání ukrytých
pokladů na našem

územi. zábavou (a často i prokletím)
současnosti, nebo tu touhu po nalezení
mámetakříkajícvgenech?
Poklady se hledaly vždycky, po celém světě,
a nemusely být ].en z drahých kovů. Od chvi'-
le, co se v nás začala zakořeňovat hamižnost,
závist  a  Lakota,  se  všechno  cenné  skrývaLo

před zralqr nenechavců. Ať už to bylo cokoliv.
Odokamžiku,kdy].smese].ákoUdstvorozhod-
1i,žesibudemevážit»drahýchkovů«,apřiřa-
diu].imspoLečenskouiekonomickouhodnotu,
simyslÉne,žesprá"ýpokbdbymělbýtprávě
z nich. ALe neri pokLad ].ako pokLad, záleží na
clověku.TřebaproarcheoLogy].ene].většhpo-
klademjakýkolivnálezsdosudneprobádanou
histoiú'. Samozře].mě, že touha po pokLadech
b]ria Lidem blízká odjakživa a neváhali zničit
ivýznamnéhistoricképamátky,].enabynepři-
ŠU o Šanci se obohatit.

Z Víte o nějakém takwém konkrétním
p-řípadu?
Znám jeden ukázkový. Šlo o ].eden z ne].vět-
Ších  nalezených  pokladů  na  našem  území
v   19.   stoLetí.   Sedlák   našeL   zLaté   mince
a pochlubil se s tím celé vesnici.  Zpráva se
šířila ].ako  tsunami  a  každý,  kdo  o  pokla-
du uslyšel, upustil to, co měl právě v ruce,

šŠ_šŠ#ÍE:i_HěĚĚĚš
š:±5    --=:

popadl rýč nebo ].iné nářadí a upaloval na
místo nálezu, o kterém se sedlák ni].ak ne-
tajil. Vesničané půdu tak rozorali, že arche-
ologům zbyly jen oči pro pláč.  Pokud tam
původně byly pro archeology cenné nálezy,
už se ].im].e nemohLo ani s ne].větším odhod-
láním  podařit  lokauzovat.  A  tak  bychom
mohu   pokračovat.   Uprostřed   hlubokých
křivoklátských lesů byl kdysi hrad Jenčov,
dnes je to zřícenina. Tento, ].eden z ne].men-
Ších  královských  loveckých  hrádků,  mohl
přežít do současnosti, kdyby ho křivoklát-
ský he].tman Jan Žďárský při hledání pokla-
du prakticky nesrovnal se zemí, ačkoliv to
nebyljeho hrad.

Z Jak]e možné, že mu to byLo dovoleno?
MáLokdo vÍ,  že na konci  17.  století už naši

předci mnohdy ani nevěděLi, že je někoLik
kilometrů  od jejich  obydlí někde v lesích
postavený hrad.  A ti,  co  ho  náhodně  ob-

jeviLi,  neměu  ani  tušení,  jak  se  původně
].menoval  nebo  komu  dřív  patřil.  Opuště-
né hrady tehdy neměly pro nikoho žádnou
cenu.  Pro  stále zhýčkanější panstvo už to
bylo dosti nepohodtné a nemoderní bydlení
a pro vesničany by bylo ceuem nepraktické
bydlet v hradu, když to měu do vesnice ně-

kolik kilometrů pěšky.  Tak  alespoň  ukojiu
svo].i chamtivost a postupně začali známě].šÍ
neobydlené hrady rozebírat a kameny vozit
domů kupřikLadu na stavbu chuvků.

Z Vraťme se k Jenčovu.
MusÍ  se  mu  nechat,  že  tehdejší  he].tman

postupoval  dle  platné  legislativy.  Požádal
krátovskou komoru o svolení, aby mohl cetý
hradnasvénákladyrozebrat,adostalktomu
požehnánípodpodmínkou,žekdybypoklad
opravdu našeL, dostane královská pokladna
čtvrtinu z nálezu. Stálo ho to hodně peněz
a dřiny, hrad srovnaL téměř se zemí, ale ne-
našel ani minci. Dobře mu tak.

Z  Kde hejtman přišel k myšlence, že je

právě na Jenčově ukryté nějaké bohatství?
SlyšeL z druhé ruky, že se v místní hospodě
].eden člověk chlubil s částí nálezu na hrád-
ku. Když se pak za dva dny našlojeho mrtvé
tělo pohozené v lese, hejtman pochopil, že
to nebyly ].en povídačky, a rozhodl se na].ít
zbytek  za  každou  cenu.  Nebo  si  můžeme
připomenout i osud Potštejnu, hradu, kte-
rý byl ].ako ].eden z mnoha v době renesance

Pokračování na str. 10-11 »
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ponechán napospas zubu času. Lidé věřili,
že tam někde dávmý majitel hradu, Loupe-
živý r]riíi MikuLáš z Potštejna,  schovaL své

poklady. Je].ich hledání v 18. století zasvě-
til tehde].šÍ majitel,  hrabě  Chamaré, větši-
nu svého života. Za 35 let rozkopal většinu
tehdyještě poměrně zachovalého hradu.

Z K tomu musel mi-t poměrně silnou
motivaci.

Z Proč by to podle vás mělo být m.sto,
kam je vidě± za určitých podmínek p-římo
z hradu?
Na to je velmi snadná odpověď.  Jen tak
si hradní pán  (nebo ].akýkouv jiný boha-
tý čLověk)  mohL kdykoLiv a jakoLiv zkon-
trolovat,  že je  celé ].eho ].mění netknuté
a pořád na svém místě. NemuseL tam kvů-
li kontrole chodit po svých.  Budilo by to
pozornost.

Podzemípotštejnadůkladněprožkoumá`idhibrnénskáskupinaAgarťha

Chamarévidělvelkývýznamvlatinskéšif-
ře vytesané na kameni zazděném ve stěně
paláce, která v překladu zněla »Na pozna-
menaném  začni«.  Ten  kámen  s  nápisem
Lze vidět dodnes, aLe jazykovědci význam
věty překládají ].inak.  Hrabě  Chamaré na
Potštejně nikdy nic nenašet.

Z Kde byste teoreticky hledal
poklad vy; když bysti na to měl
ji.t logicky a z historického hlediska?
Pokud chcete odpověď, pak se musíme za-
k.ousnout do veLkého krajíce chLeba a vzít

Z Chytré...
A teď přijde daLŠÍ oříšek -to místo muse-
lo být snadno a rychle dostupné k ukrytí.
Zároveň musel mítjistotu, že se mu odtud
svůj  ma].etek  snadno  podaří  vyzvednout,
kdyby byl hrad v obležení nebo  zcela ob-
sazen nepřáteu. Vždycky se pousměji, když
někde pÍŠí, jak byl nějaký hrad položený
uprostředlesůsnadnodobytnepřáteli.Slo-
vo dobytíje rozporuphé, protože pokud se
nejednalookrálovskénebo].inévětšísídlo,
v hradní posádce bylo v době míru k dispo-
zici mnohdy ].en několik málo mužů. A to

Moóemaminkarivyprávěla,žeznalažfdovskouroti",která
předfim, než byla odsunula do koncenftačmiho tábora, ukr]|la

veškeré své cermosti, včetně šperků, do korrina...

to podle typu lokauty. Tak si vezměme tře-
ba  hrady.  Každý z nich  má ].inou  historii
ajetřebavědět,kdyhovlastniubohatípáni
a jak to s nimi dopadlo. Pak bych se vrátil
v čase a pokusil se dívat na okohí krajinu
jejich očima.  MÍsto uložení pokladu mimo
hradbytogickymělobýtznějakéčástihra-
du dobře viditehé.  Do země se především
schovávaly nadbytky bohatství, které ne-
mělo být všem na očích. Byla to rezerva na
horší časy. Když se zrovna v okou' neválči-
lo, měu páni na promyšlení toho nejvhod-
ně].Šího úkrytu na zakopání dostatek času,
a tak ho nejspíš vybrau dobře.

10  #rz:ů:d3yrivota.a

slavné dob]ti znamenalo, že hrad mnoho-
krát dobrovohě vydali a po dohodě odešu
po svých i s osobními zbraněmi.

Z A co v případě náhlého a pravděpodob-
ně dlouhodobého drancování celé oblasti?
Kam ukrýt poklad, když vím, že se pro nq
vrátím při troše štěsti až za velmi dlouhou
dobu?
Ať  už to  bylo  ve  městech,  vesnicích  nebo
na hradech, ve většině případů platilo jed-
no pravidlo. Najít vhodné zapamatovatehé
místo někde nepřiliš da`eko, aLe zároveň ta-
kové, kde mě při tom nikdo neuvidí. Pak si

místo nenápadně ale srozumitelně označím,
třeba seskupenh někoLika kamenů, abych
izaněkoLiktýdnů,měsícůčidLouhýchLetuž
na pr`mí pohLed viděL, ].estli jsem ještě stáLe
bohatý.NevždytotižbyLyvhodnépodmhlqr
pro vyzvedávání pokladu a často nezbývalo
neždoufat,ževáuaužbrzyskončíajásepro
ma].etekvrátím.Vhistoriibýotakovýchob-
dobí, kdy se drancovalo a zabíjelo nejen pro
majetek,víceneždost.Jmenujmesialespoň
husitskéválky,válkymezišlechtickýmirody
po smrti Albrechta Habsburského, třicetile-
tou, sedmiletou, pr`mí a druhou světovou
váuuiobdobínástupukomunistů.

E Kam byste schoval svůi poklad, kdybys-
te si měl vybrat v p.řírodním prostředí?
Na to je jednoduchá odpověď. Do pískov-
cových skal. Možnost, že ho někdo najde
omylem,  je  prakticky  nulová.  Skály zá-
roveň mohou za].istit vhodný úkryt i pro
mne, schovávání i vyzvedávání pokladu.

Z Zajímavá stuace nastala v obdobi. dru-
hésvětovéválky,kdybylozapotřrebi.rycMe
uschwat veškerý mústek. Předpokládá m,
žespoustatěcModomůješůěsftůí...
Mo].e maminka mi vyprávěla, že znala ži-
dovskou rodinu,  která předtím,  než byLa
odsunuta    do    koncentračního    tábora,
ukryla veškeré své cennosti, včetně šper-
ků, do komína. Nikdy už se nevrátiu a ne-
umíte si ani představit překvapení komi-
nika,  když ho  noví majiteLé  domu
zavolau,  že jim  nejspíš  Špat-
ně táhne komín.  Židov-
ské (a ne].en židov-
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ské)  cennosti musí být dodnes v mnoha
skuunách, půdách,  kamnech, komínech,
sklepech,  tajných  zazděných  prostorech
ve zdech starých domů, na zahradě. A vět-
šina těchto - jistě dostupných - pokladů
minulého stoletl' nebyla dosud nalezena.
Zatím  poslední  vtna  schovávaček  přišla
těsně před nástupem komunismu, v době,
kdy už se vědělo, že se bude majetek ve
veuém zabavovat a znárodňovat.

Z Ajakje to se zákony a nálezným dnes?
Za prvni' republilqr to bylo 25 procent hod-
noty, v některých zemích  dokonce  50.  Za
sociausmu vůbec nic. Je jasné, že ne každý
hnedběželnálezodevzdat.Atosipředstav-
te, že nálezci mohti ].eště mít pěkné patáue
s  vyšetřovánh,   zda  si  něco  neodsypali.
Dnes dělá ná`ezné deset procent z cetkové
historickéhodnotypokladu.

Z Na Slovensku je ůo stejné jako u nás?
S`ovenská  republika nedámo  zavedla ra-
zantní zákon postihující hLedače a vývoz-
ce pokladů.  Odbor kultury a kriminausté
objeviu nebo dohledali v rakouských a ně-
meckých   obchodech   se   starožitnostmi
za iTiiuony eur mincí a artefálti
pocházejících  evident-
ně  ze  Slo-

venska. Jejich národní bohatství už nikdy
nebude nalezeno, protožejej ma].í soukromí
sběratelé,  kteří je koupiu za pakatel. A to
bude zřejmě Špička ledovce,  protože ještě
mnohem rychleji a relativně bezpečně].i se
prodává bezpečně].i na burzách a přes inter-
net. I tyto nabídky].sou však beduvě sledo-
vány kriminausty,  archeoLogy a  historiky.
Jediným  oficiálně  beztrestným  způsobem
náLezu  pokLadu.je .náhoda.  Cilené  hLedánl'

je zakázáno, u nás i na Slovensku. Pro kaž-
dý stát je totiž alespoň teoreticky mnohem
lepší,  když  poklad  zůstane  tam,  kde  ].e,
i za cenu, že nebude nikdy nebude nalezen,
než aby hrozilo nebezpečí, že se hledáním
poškodl'   archeologicky   významné   vTstvy
podloží  nebo   že   se   aitefakty  dostanou
na  čemý trh  a  nikdy nebudou  nale-
zeny. Což se také ve většině případů
bohužel děje.                    I

::Í:=:#o°kť:d#eds°i:d
a Stovenska

POZOR!
HLEDÁNr S DETEKTOREIvl

JE TRESTNÝ ČIN

ud by vás po přečtení čtánku lidově ře-
no svrběly prsty a měti byste v plánu siP::

conejdři'vezdůvoduhledánívbstnilio»štěs-
tí« obstarat detektor kovů, mělj byste vědět,
že se právě pohybu].ete po tenkém ledě, kte-

rý vás může snadno dostat do rozporu se
zákonem.  Použl'váni' detektorů  kovů  na

území s archeologickými  nálezy (což

je  prakticky veškerá  plocha,  odkud
se dosud prokazatelně neodtěžl.ly

veškeré  uloženíny čtvrtohorni'-
ho stáři) je dovoLeno pouze

`             Archeologickému   ústa-
vu a k tomu oprávně-

ným  organizacím.
V opačném při'padě

je  takové jednání
\     nutno    považovat

``íy/         zanelegální.

Výňatek
z webových stránek

ArcheologT.ckého
ústavu AV ČR:

...vtétosouvis[ostijenutnézdůraz-
nit, Že neobstoji. ani běžná výmluva, Že hlav-
ním záimem hledačejsou předměty pocháze-

jící z doby relativně nedávné, nap-ř. z období
druhé světové války,  protože i ty jsou podle

§ 23, odst. 1, zákona Č. 20/1987 Sb. arche-
ologickým  ná[ezem.   (Archeologickým  nále-
zem je věc (soubor věcí) ,  která je dokladem
nebo   pozůstatkem   živo±a   Člověka   a  jeho
činnosti od počátku jeho vývoúe do novověku
a zachwala se zpravidla pod zemí.). Rovněž

je třeba zdůraznit, že p-ři neodborně provádě-
né prospekci s de±ektory kovů zároveň hrozí
zcela  reálné riziko, Že řada  archeologicwch
nálezů  a jeýich  ku[±urně  historická  hodnota
nebude  rozpoznána  a  při   neodborné  ma-
nipulaci  může  dojft k jeýich  poškození nebo

zničení. Zároveň je třeba připustit, Že legálně
lze detektor kovu využít p-fi hledáni. ztracené-

`    ho  v[astního  majeíku  (k[]'če,  Šperk  apod.).

Tioto vysvětlení lze však považovat za pouhou

výmluvu  v  momentě,   kdy  hledač  pfi  práci
používá zároveň  rýč,  [opatku nebo podobný
nástroú,  zejména  nachází-ti  se v lesním  po-
rostu  nebo  na  zatravněné  ploše.  stejně tak
ten,  kdo hledá  nap-ffklad  k[Íče,  nemá Žádný
důvod sbírat tzv. kovový Šrot (drobné mince,
dráty,  plomby,  knofl].ky  aů.)  Nelegálm.  pro-
spekce s detektorem kovů by měla být posu-
zována jako správm. de[jkt pod[e § 39 zákona
Č.  20/1987  Sb.,  který  umožňuůe  správnímu
orgánu uložit pokutu do výše 4 mil. KČ.

Vi.ce na www.arup.cas.cz/?p=12890
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