
 
Nález století -relikviá� svatého Maura 

 
 
 
V polovin� roku 1984 kontaktoval americký obchodník Danny Douglas �eskoslovenský 
konzulát ve Vídni s pozoruhodnou nabídkou: cht�l legáln� koupit starožitnost velkého 
významu i hodnoty, ukrytou b�hem 2. sv�tové války na našem území. K dispozici m�l na 
tehdejší pom�ry zna�nou sumu (250 000 dolar�) a informace o místech, kde byly za druhé 
sv�tové války ukryty cenné p�edm�ty a tvrdil, že nejde o kulturní  d�dictví ani sou�ást 
majetku �eskoslovenského státu a že objekt nemá k našim d�jinám ani vztah. 
 
Tenkrát nikdo netušil, že za�íná napínavý detektivní p�íb�h, podobný šachové partii. O mnoho 
tah� nap�ed byl Ameri�an: jen on v�d�l, o co jde, kde to je a jakou to má cenu. A zatímco 
ministerstva kultury, financí, zahrani�ního obchodu i generální prokuratura bez velkého 
zájmu i znalosti konstatovaly, že údajnou památku nikdo nepostrádá, a s obchodníkem vedly 
jednání s cílem získat lákavé devizy, pracovníci Federální kriminální úst�edny se pokusili 
zdánliv� o nemožné: na vlastní p�st rozb�hli výjime�nou pátrací akci. 
 
Detektivové se vloudili k vyjednávacím rozhovor�m s Dannym Douglasem a snažili se z jeho 
slov, náznak� i gest odvodit, o jakou starožitnost jde a kde by mohla být ukryta. Trp�livost 
p�inesla první úsp�ch – v zá�í 1984 soust�edili pozornost na oblast zhruba 100km od 
Norimberka, tedy na západní �echy. Tam m�l být ukryt kovový dutý p�edm�t velikosti stolku, 
který byl známý v um�lecko historických kruzích a který pat�il významnému šlechtickému 
rodu. Kriminalisté nejd�ív vybrali 14 šlechtických rod� a 4 okresy, ve finále s odborníky z UP 
muzea  vydedukovali, že by mohlo jít o rod Beaufort�-Spontin� a o zámek Be�ov na Teplou a 
nakonec o relikviá� svatého Maura. 
 
Po necelých 16 m�sících, v dob�, kdy byla údajn� už p�ipravena smlouva o p�evodu pen�z ze 
švýcarské banky, byli kriminalisté už tém�� u cíle. V terminologii hrá�� královské hry pak 
dali snahám Dannyho Douglase šach a v záp�tí p�išel mat. Poté, co bezvýsledn� prozkoumali 
hradní zahrady, zam��ili se na kapli Navštívení Panny Marie v hradní v�ži be�ovského zámku 
a tam pod podlahou relikviá� opravdu objevili. Místo ukrytu prozradil jiný druh h�ebík� 
v podlaze. Když byla prkna odstran�na, detektiv�m na pozdrav zazá�ily k�iš�álové koule 
z jeho víka. Na své objevení �ekal relikviá� p�íhodn� obložený láhvemi francouzského vína a 
ko�aku 40 let. Danny Douhlas v nalezení pokladu nejd�ív nev��il, pak ale ho�kou skute�nost 
s nadhledem p�ijal. Obchod je hra – jednou jsi vít�z, podruhé poražený. 



Jeden z nápis� na relikviá�i zní: Maur si svou krví vysloužil nebeský šat. Byl to kn�z, který 
p�sobil v Remeši na území dnešní Francie zhruba v 1. nebo ve 3. století našeho letopo�tu – 
prameny se rozcházejí. Tam byl ve stejné dob� vyslán ší�it evangelium i sv.Timotej. Byl však 
s n�kolika desítkami svých stoupenc� uv�zn�n a všichni odsouzeni k smrti. Noc p�ed 
popravou navštívil v�zení sv. Maur a odsouzence pok�til. Sám pak byl spolu s nimi s�at. 
Relikviá� byl zhotoven ve 13. stol. pro ostatky sv. Maura, sv. Jana K�titele a sv. Timoteje. Po 
staletí byl uložen v benediktinském klášte�e v Belgii. Vyzdobené schránce se klan�li v��ící, 
byla vystavována p�i bohoslužbách, nosili ji v procesí, p�ežila války i plen�ní, unikla b�sn�ní 
za francouzské revoluce. Flanderský vévoda Alfred de Beaufort, který žil trvale v Rakousku, 
nabídl církvi, že jej odkoupí. Zaplatil 2 500 frank� a nechal jej zrestaurovat. V r. 1889 
relikviá� zakotvil na panství Beaufort� v Be�ov�. Stal se ozdobou hradní kaple, ale v r. 1945 
byl z�ejm� ve sp�chu ukryt pod podlahu. 
 
 

 
 
 
Relikviá� –„rakvi�ka“v údajích – je 140 cm dlouhý, 42 cm široký (v míst� štítu st�echy 46cm) 
a 69 cm vysoký. D�ev�né jádro pokrývá reliéfní a filigránská výzdoba ze zlaceného st�íbra a 
m�di, dopln�ná emailovými desti�kami, sklem, antickými gemami (v�tšinou malé 
polodrahokamy s vyrytými dekorativními, mytologickými a zví�ecími motivy) a dalšími 
kameny i jejich imitacemi („kamínk�“ je celkem asi 500) Uvnit� byly nalezeny kosterní 
poz�statky n�kolika osob (3 kosti jsou ženské), fragmenty kostí zví�ecích a �ásti textilu z 8. až 
13. století.  



Po rekonstrukci relikviá�e do n�j byly zase všechny ostatky navráceny. Ve štítových stranách 
je ozdoben soškami Maura a Krista, po stranách 12 postavami apoštol�. Relikviá� byl 
p�vodn� z dubu, ovšem replika d�ev�né schránky je z o�echu: dubové d�evo je totiž kyselé a 
jeho výpary by jemné zlatnické výzdob� nesv�d�ily. 
 
 

      
 
 
 

Po �ad� jednání a složité rekonstrukci zá�í v plné kráse od roku 2002 op�t v Be�ov� na Teplou. 
Náklady na rekonstrukci si vyžádaly zhruba 10,5 milionu K�. 


