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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
přiznejme si, že mnozí z nás si někdy po-
hrávali s  myšlenkou, jaké by to bylo být 
archeologem a učinit nějaký slavný objev. 
V posledních letech se stalo velkým hitem 
u řady nadšenců pokoušet se naplnit si tuto 
romantickou představu, a připomeňme, že 
podle platné legislativy nikoli zcela legálně, 
pomocí detektoru kovů. Ovšem realita, tak 
jako ve všech oborech lidského počínání, 
bývá laickým představám o  archeologii 
na  hony vzdálená. Ono totiž najít pod 
zemí ukryté artefakty naší minulosti je jen 
zcela nepatrný zlomek skutečné práce ar-
cheologa. Ta mnohem větší a také odbor-
ně náročnější část spočívá ve velmi přes-
né dokumentaci nálezových okolností, 
pečlivém zpracování a  zakonzervování 
nalezených artefaktů a v neposlední řadě 
v jejich badatelské interpretaci a zasazení 
do souvislostí. Opravdová cena každého 
historického předmětu totiž spočívá ze-
jména v  tom, jaké informace dokážeme 
jeho prostřednictvím získat o naší minu-
losti. A aby byla vypovídací hodnota ar-
cheologických nálezů co největší, k tomu 
je mnohdy zapotřebí využívat i poznatků 
celé řady dalších vědních oborů. Jak to na-
příklad dopadne, když archeologové spojí 
své síly se zoology, o tom si můžete udělat 
představu v tomto čísle našeho časopisu 
v článku autorek Terezy Davidové a Len-
ky Kovačikové rekonstruujícím jídelníček 
obyvatel Komorního Hrádku od pozdního 
středověku až do doby baroka na základě 
rozboru zoologického materiálu získaného 
při archeologickém výzkumu. K takovým 
poznatkům se žádný amatérský hledač 
s detektorem kovů i při sebevětší snaze sám 
nikdy dopracovat nemůže. A proto kdyko-
li budete účastníkem či svědkem nějakého 
nálezu archeologického materiálu, přizvě-
te, prosím, na pomoc odborníky. Jen tak 
bude naše poznání o historii Podblanicka 
co možná nejkomplexnější.              
Do dalších čísel našeho časopisu uvítáme 
kratší i delší příspěvky o přírodě, krajině, 
životním prostředí, historii, kultuře i sou-
časném dění na  Podblanicku. Podělte 
se o své poznatky a dojmy z malebného 
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního 
Posázaví, Českého Meránu a České Sibiře. 
Příspěvky vítáme v elektronické podobě, 
ale přijmeme je v jakékoliv písemné formě. 
Články pokud možno doplňte fotografie-
mi, pérovkami či jinými ilustracemi.

Jménem redakční rady 
vám přeji příjemné čtení.

Radovan Cáder
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