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Depot obchodních haléřů města
Hall am Kocher (Švábský Hall)
ze Svatého Kříže (okr. Cheb)
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Hoard of trading hellers from Hall am Kocher (Swabian Hall)
found in Svatý Kříž (Cheb district)
In 2006, a hoard of medieval coins was found dispersed in soil in a forest region to the
south of the village called Svatý Kříž. The hoard is represented by 91 hellers struck in Hall
am Kocher. It was buried between the last third of the 13th century and the beginning of
the 14th century. It is the very first group find of that sort in the region. In context of new
data, it is clear that import of the coins from Hall to the Cheb (Eger) region was very intensive around 1300.
heller; import; 13th century; Svatý Kříž (Cheb district) [CZ]; Cheb (Eger) region [CZ].
haléř; import; 13. století; Svatý Kříž (okr. Cheb); Chebsko.

Počátkem října roku 2006 objevil pan Emil Malý při povrchovém průzkumu
s detektorem kovů v prostoru jižně od osady Svatý Kříž (okr. Cheb) depot středověkých mincí. Mince byly nálezcem vyzvednuty a následně ohlášeny a předány do Regionálního muzea v Chebu. Dne 10. 10. 2006 bylo za účasti PhDr.
P. Šebesty (RM Cheb), autora tohoto příspěvku a nálezce E. Malého provedeno
dodatečné ohledání nálezu. Žádné další mince již nebyly nalezeny.1 Průzkum
s detektory kovů v okolí místa nálezu však přinesl čtyři vrcholně středověké
podkovy.
Depot byl objeven ve volné, dnes zalesněné krajině jižně od osady Svatý Kříž
(GPS - 50 04 4452 N, 12 34 9008 E), jihozápadně od silnice Cheb – Waldsassen –
* PhDr. Jiří MILITKÝ, Ph.D., Národní muzeum (Praha), jiri_militky@nm.cz.
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování
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00023272).
1
Nálezci patří dík za příkladný občanský postoj, který projevil po objevení depotu. Z místa nálezu byla
odebrána hlína. Po jejím rozplavení (za realizaci děkuji Mgr. P. Kočárovi) byly objeveny ještě drobné
úlomky mincí. Tímto způsobem byla jednoznačně ověřena prostorová autenticita udaného místa
nálezu.
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