
2/2016 
V Poľsku padol dôležitý rozsudok. Odsúdili vykrádača pohrebiska na pol roka väzenia s 

trojročnou podmienkou, peňažný trest 1000 zlotých a ešte musí zaplatiť 6000 zlotých 

nadácii na ochranu pamiatok. V podobných prípadoch sa doposiaľ zväčša pre 

nedostatok dôkazov činy proti archeologickému dedičstvu kvalifikovali iba ako 

priestupky. Dotyčný detektorista s dvomi kumpánmi vykrádal pohrebisko, keď ich 

prichytila skupina 20 študentov a učiteľov. Začali ich natáčať, fotiť a jedného chytili. Na 

súde sa originálne vyhováral, že tých dvoch náhodne stretol a zo zvedavosti si chcel 

vyskúšať detektor. Týchto zlodejov bohužiaľ nevypátrali. Kiež by aj slovenská 

archeologická obec mala takúto občiansku odvahu. 

http://m.lublin.wyborcza.pl/lublin/1,106513,19623679,szukal-skarbow-na-starozytnym-

cmentarzysku-sad-wydal-wyrok.html?disableRedirects=true#ixzz407xM63vu 

 

Výborná spolupráca poľských pamiatkarov a policajtov. Zachránili ukradnutú rukoväť 

meča. 

http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/art/9408355,niezwykle-znalezisko-kolo-choszczna-

miecz-sprzed-2500-lat,id,t.html 

 

Na Poľsko-ukrajinskej hranici colníci zadržali 183 pašovaných archeologických nálezov. 

http://wpolityce.pl/kryminal/282144-przemyt-cennych-archeologicznych-artefaktow-na-

polsko-ukrainskiej-granicy 

 

V Slovinsku zaistili artefakty pašované utečencami. 

http://www.noviny.sk/c/zahranicie/v-uteceneckom-tabore-v-slovinsku-nasli-tri-starobyle-

sosky 

 

Rumunská polícia zadržala v aukčnom dome archeologické artefakty pravdepodobne 

pochádzajúce z vykrádania nálezísk. 

www.archaeologynewsnetwork.blogspot.sk/2016/02/romanian-police-seize-stolen-

dacian.html#.Vtio_kBLcaA 

 

Výsledok razie u internetového predavača vo Francúzsku: stovky archeologických 

nálezov a živočíchov chránených CITES. 

http://m.20minutes.fr/nice/1784595-20160211-video-cote-azur-tirait-revenu-florissant-e-

commerce-objets-archeologiques 

http://www.youtube.com/watch?v=jAZmw56bydY 

 

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vytvorení agentúry na kontrolu a 

katalogizáciu európskeho archeologického dedičstva. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2015-

0949+0+DOC+XML+V0//SK 

 

Dvaja strážcovia boli zastrelení na egyptskom nálezisku Dayral-Barsha. 

http://savingantiquities.org/in-memoriam-ashrawy-and-mustafa-ali 

 

V Oregone odsúdili muža za archeologickú kriminalitu na 20 dní väzenia, 2 roky 

podmienky, 20 hodín verejnoprospešných prác a 1020 $ pokutu. 

http://www.kdrv.com/news/Klamath_Falls_Residents_Plead_Guilty_to_Archaeology_Charge

s_.html 

 



Etika archeológie bojísk. 

http://www.zakopy.cz/archeologie-bojist-nebo-rabovani 

 

Medzinárodný trestný súd prvýkrát súdi obvineného z ničenia kultúrneho dedičstva. 

http://www.theguardian.com/law/2016/feb/28/iccs-first-cultural-destruction-trial-to-open-in-

the-hague?CMP=Share_iOSApp_Other 

 

Vznikajú modré prilby na ochranu kultúrneho dedičstva. 

http://art-crime.blogspot.it/2016/02/the-uns-blue-helmets-for-culture.html?platform=hootsuite 

 

1/2016 
Tri náleziská získali najvyššiu ochranu, boli vyhlásené za NKP. Sú tak chránené pred 

stavebnou a banskou činnosťou, možno na nich regulovať ťažbu dreva a vykrádačom 

hrozí 5 - 10 rokov basy. 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/379009-mame-dalsiu-narodnu-kulturnu-pamiatku 

 

Balneologické múzeum získalo zlatý prsteň nájdený v roku 1933. 

http://www.zpiestan.sk/spravy/muzeum-ziskalo-vzacny-1-800-rokov-stary-prsten 

 

Hradiská ako súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Stav a perspektíva ochrany. 

https://www.academia.edu/20228970/Hradisk%C3%A1_ako_s%C3%BA%C4%8Das%C5%

A5_slovensk%C3%A9ho_kult%C3%BArneho_dedi%C4%8Dstva._Stav_a_perspekt%C3%A

Dva_ochrany 

 

Vykrádanie Stradoníc za bieleho dňa pred novinárom. 

http://www.novinky.cz/cestovani/389801-keltove-zanechali-nad-berounkou-poklad-zmizel-

ve-skrysich-chudych.html 

 

Český osvetový web o archeologickej kriminalite. 

http://www.no-detector.info 

 

Vo Švajčiarsku objavili 45 debien s ukradnutými pamiatkami. 

http://extrastory.cz/stovky-uloupenych-antickych-pamatek-se-nasly-ve-skladisti-ve-

svycarsku-ukryl-je-tam-britsky-

sberatel.html?utm_source=Facebook.com&utm_medium=Social-

organic&utm_campaign=extrastoryfb 

 

Hľadač v kauze poklad Nibelungov odsúdený. Nález v hodnote cca 500 000 € 

amatérskym vykopaním značne znehodnotil. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/schatzsucher-vor-gericht-wildwest-in-der-

suedpfalz-a-1073912.html 

 

Odvrátená stránka benevolentného anglického prístupu k ochrane archeologického 

dedičstva. Pre rozsiahle vykrádanie od 1. februára 2016 zvyšujú tresty. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/nighthawks-tracking-the-criminals-

plundering-ancient-sites-with-the-latest-equipment-a6789921.html 

 

Izraelskí pamiatkari vyhrali veľkú právnu bitku. Zákon sa sprísni. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/205649#.VovM2_nhAdW 

 



Členov čínskeho gangu archeo vykrádačov odsúdili na doživotia a 3-15 rokov basy. 

http://www.scmp.com/news/china/society/article/1898077/chinese-tomb-raider-and-gang-

jailed-plunder-ancient-relics 

 

1/2015 
Nielen detektoristi vykrádajú naše hrady. 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/377699-gangy-drancuju-na-hradoch 

 

Tentoraz hľadači nikoho nezabili. 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/359899/hledaci-militarii-nasli-granat-odjistili-

ho-a-zahodili-pred-garaz.html 

 

V Poľsku na základe podnetu našli u vykrádača vykopané vojnové artefakty. 

http://www.expressilustrowany.pl/artykul/9209874,amator-militariow-zatrzymany-przez-

policje-ktos-zglosil-ze-trzyma-w-domu-niewybuchy-i-bron-palna,id,t.html 

 

V Maďarsku policajt vo voľnom čase prichytil dvoch vykrádačov. Doma im našli 

hodnotné nálezy z rôznych období (najmä z rímskej doby a stredoveku), nielen kovové. 

V odkaze video. 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/tilos-femkeresovel-kutatni-a-foldben 

 

Bulhari rozbili ďalšiu organizovanú pašerácku skupinu. Medzi zatknutými je aj 

popredný bulharský predajca kradnutých artefaktov. 

http://www.novinite.com/articles/171344/Bulgarian+Police+Bust+Antiquities+Trafficking+G

roup 

 

Francúzi opäť zadržali podmorských vykrádačov. Tentoraz dvoch. Našli u nich 144 

artefaktov z rabovania lodí. Sedia vo väzbe a hrozí im 7 rokov basy. 

http://www.europe1.fr/faits-divers/bretagne-deux-retraites-interpelles-pour-pillage-

archeologique-depave-2542077 

 

Nemecká kritika anglického modelu. Archeologická obec a bádanie sú v Anglicku a 

Walese podriadené hľadačskej komunite, ich záujmom a mediálnej masáži (marketingu 

predajcov detektorov). O niečo podobné sa snaží hľadačská obec v Česku a úspešne sa 

jej to darí. 

http://archaeologik.blogspot.cz/2015/12/pas-am-scheideweg.html 

 

V sledovanom súdnom procese v súvislosti s Operation Antiquities spustenou v roku 

2008 v Spojených štátoch (nasadených 500 federálnych agentov) v pondelok odsúdili za 

pašovanie archeologických nálezov z juhovýchodnej Ázie a daňové podvody manželský 

múzejnícky párik. Priznali, že výsledkom dopytu súkromných múzeí a galérii sú 

vydrancované náleziská v zahraničí. 

http://culturalheritagelawyer.blogspot.sk/2015/12/museum-raids-cases-rare-antiquities.html 

http://chasingaphrodite.com/2015/12/15/operation-antiquities-prison-for-antiquities-dealer-

behind-looting-and-tax-fraud-scheme 

 

"Zbieranie artefaktov na verejnom priestranstve nie je neškodná zábava, je to vážny 

zločin." V Spojených štátoch obvinili doktora (anestéziológa) z 8 činov nepovoleného 

transportu archeologických nálezov z verejných priestranstiev, zo 6 činov nepovoleného 

vykopávania, odstránenia, poškodenia alebo znehodnotenia archeologických nálezov na 



verejných priestranstvách, zo 6 činov poškodenia a rabovania vládneho majetku a z 1 

činu držania kradnutého vládneho majetku. Zabavili mu 30 000 artefaktov. Najstaršie 

majú 11 000 rokov. Ak mu preukážu vinu, hrozí mu 98 rokov basy. 

http://www.latimes.com/local/california/la-me-artifacts-indict-20151005-story.html 

 

Arkansas. Vyšetrujú zberateľa, ktorý vykrádal archeologické náleziská. Vyšetrovanie 

spustilo anonymné nahlásenie Instagramového účtu zberateľa U.S. Forest Service (u nás 

niečo ako Správa národného parku), na ktorom sa chválil "úlovkami". Na jeho 

usvedčenie použili fotopasce a kamery - inšpirácia pre nás. V odkaze video. 

http://5newsonline.com/2015/11/23/u-s-forest-service-man-shared-photos-of-illegal-artifact-

excavation-on-instagram 

 

Česká vláda posunula do parlamentu nový pamiatkový zákon. Zdá sa mi, že sa 

inšpirovali aj naším. 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-

pamatkoveho-zakona-126465 

 

§ 2 

Vymezení základních pojmů 

(6)          Archeologickým nálezem je významný hmotný pozůstatek života a činnosti člověka, 

který již neslouží svému účelu, je starší 70 let a uchoval se mimo prostředí současného života 

v zemi, na jejím povrchu, pod vodou nebo v hmotě stavby. 

§ 93 

Náhodný archeologický nález 

(1)          Archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu 

(dále jen „náhodný archeologický nález“), je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění 

činnosti, při níž byl náhodný archeologický nález učiněn, povinen oznámit nejpozději druhý 

pracovní den poté, co byl nález učiněn nebo kdy se o nálezu dozvěděl, obecnímu úřadu obce, 

na jejímž území byl náhodný archeologický nález učiněn, nebo krajskému úřadu. 

(2)          Obecní úřad podle odstavce 1 v přenesené působnosti písemně informuje do 3 

pracovních dnů ode dne oznámení náhodného archeologického nálezu o tomto nálezu krajský 

úřad. 

(3)          Náhodný archeologický nález i místo nálezu musí být ponechány beze změny až do 

prohlídky, kterou provede archeologická osoba zřízená krajem. Prohlídka místa náhodného 

archeologického nálezu se musí uskutečnit nejpozději do 5 dnů ode dne předání oznámení 

podle odstavce 2. 

(4)          Archeologická osoba podle odstavce 3 učiní na místě náhodného archeologického 

nálezu všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu náhodného archeologického 

nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

(5)          Vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologického výzkumu. 

§ 94 

Nálezné 

(1)          Nálezce náhodného archeologického nálezu podle § 93 odst. 1 má právo na nálezné. 

(2)          Nálezné činí desetinu hodnoty náhodného archeologického nálezu určené na základě 

odborného posudku. 

(3)          Nálezné poskytuje kraj. 

(4)          Nálezce nemá nárok na nálezné, pokud porušil § 93 odst. 5. 

§ 95 



Archeologický nález tvořený vojenským materiálem oznámí archeologický ústav, památkový 

ústav nebo archeologická osoba do 5 dnů ode dne, kdybyl nález učiněn při archeologickém 

výzkumu nebo kdy provedly jeho prohlídku podle § 93 odst. 3, Ministerstvu obrany. 

§ 96 

Vlastnictví movitých archeologických nálezů 

(1)          Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly 

učiněny, nejsou-li vlastnictvím České republiky nebo obce podleodstavce 2. 

(2)          Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím obce, pokud byly učiněny při 

archeologických výzkumech prováděných archeologickou osobou, jde-li o obec nebo která je 

zřízena nebo založena obcí. Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím České republiky, 

pokud byly učiněny při archeologických výzkumech prováděných památkovým ústavem nebo 

archeologickou osobou zřízenou státem. Movité archeologické nálezy tvořené vojenským 

materiálem19) jsou vlastnictvím České republiky. 

(3)          Movité archeologické nálezy, kteréj souvlastnictvím kraje, se ukládají v prostorech 

jím zřízené nebo založené právnické osoby, jejím žpředmětem činnosti je péče a 

zpřístupňování archeologického dědictví. Movité archeologické nálezy, které jsou 

vlastnictvím obce, se ukládají v prostorech právnické osoby, zřízené nebo založené obcí, nebo 

organizační složky obce, jejichž předmětem činnosti je péče a zpřístupňování archeologického 

dědictví. S movitými archeologickými nálezy, které jsou vlastnictvím České republiky, jsou 

příslušné hospodařit památkový ústav nebo archeologické osoby zřízené státem, které při 

provádění archeologického výzkumu podle odstavce 2 nález učinily; tyto movité 

archeologické nálezy se ukládají v prostorech muzeí zřízených ministerstvem nebo 

v prostorech jiných státních organizací nebo organizačních složek státu, pokud jsou v nich 

trvale uchovávány sbírky muzejní povahy. S movitými archeologickými nálezy tvořenými 

vojenským materiálem je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a ukládají se v prostorech 

jím zřízených organizací nebo organizačních složek státu, pokud jsou v nich trvale 

uchovávány sbírky muzejní povahy. 

§ 125 

Přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob 

(5)          Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v 

rozporu s § 93 odst. 1 nesplní oznamovací povinnost nebo neponechá místo náhodného 

archeologického nálezu beze změny až do prohlídky provedené na základě § 93 odst. 3. 

(8)          Za přestupek lze uložit pokutu do 

b)           2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) bodu 

4, písm. c), f), g), h), i), j), k), l), odstavce 3 písm. a) bodu 1, 2, 3, odstavce 4 písm. b), c), d), 

odstavce 5 písm. b) bodu 2 a 3, písm. d), e), g), h) bodu 1, písm. i) bodu 1, písm. j), k) bodu 1, 

odstavce 6 písm. a), b), c), e), f), odstavce 7 písm. b) nebo d), 

(9)          Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do dvojnásobku horní hranice 

sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 8 za přestupek jinak uložit. 

 


