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Předmluva autora 
Mnohokráte se mí studenti ptali, jak to dělám, že mám 
tolik úspěchů na poli archeologie a hledání cenných 
nálezů. Samozřejmě tím mysleli jinak než historicky, ale 
o tom se nebudu rozepisovat. Archeolog a učitel musí z 
něčeho žít, takže těch pár dražších kousků by stejně 
muzea neocenila tak, jako soukromí sběratelé. Rozhodl 
jsme se proto napsat tuto malou knížku, aby výtěžek z 
jejího prodeje pomohl dalším jako jsem já. Hlavně tedy 
mě, podíl z prodeje je taky příjem. 
Takže směle čti, ty, kdo jdeš v mých stopách. Avšak věz, že 
jestli tě někdy potkám na mém záboru, použiji na tebe 
páté doporučené vybavení. 
 

Allberto Tomba, mistr historik a archeolog    



Doporučené vybavení 
Pojďme se nejdříve podívat, co by takový odvážný 
archeolog měl mít vždy u sebe, aby se dokázal postarat o 
jakoukoli okolnost, která ho při jeho práci může zaskočit 
a aby se právě tomuto zaskočení vyhnul. 
 
Zápisník - na poznamenávání si nálezů a zápisky 
Štěteček  - na opatrné oprašování cenností a relikvií 
Lopatku - protože ne každý nález čeká na očích 
Zásoby - každý archeolog musí také jíst 
Sekeru - nebo jinou zbraň na neočekávané návštěvy 
Obvazy - stát se přeci může cokoli, a vy jste cenní 
Truhlu - vystlanou pilinami, aby se nálezy nerozbily 
Nosiče - aby někdo udělal tu těžkou práci za vás 
Obuv - staré kobky jsou plné ostrých úlomků 
 
Samozřejmě je dobré mít i další věci, jako třeba znalost 
toho, kde se vlastně chystáte kopat. Ale odvážným štěstí 
přeje a správný archeolog musí mít kuráž a odvahu. 
Někdy i na to, aby dokázal udělat vykopávky z místa, 
které do té doby někdo považuje na zcela současný a 
hlavně svůj majetek.   



Budování záboru 
Máme tedy místo, které jsme určili jako potenciálně 
výnosné a přínosné pro naši práci. Nyní je třeba zajistit si 
bezpečí a klid na práci. K tomu se dobře hodí pomocníci, 
které jste si vzali sebou, ale i případné samovolně 
fungující nástrahy na nezvané návštěvníky. Jedno z 
mých užívaných doporučení můžete dole vidět na 
obrázku, funguje jak na divou zvěř, tak na lidi. 
Další dobré doporučení je vzít konzervy, které vám zbyli 
po dlouhé cestě a pomocí provázku z nich udělat 
primitivní hlásiče, aby vás nikdo nezaskočil nepřipravené. 
Já osobně krom sekery ještě nosím kuši, která vždy leží 
nachystaná k použití po mé pravé ruce, ať dělám zrovna 
cokoli. 
 

 



Kam se dívat 
Nyní tedy pojďme na pár tipů, jak a kam se dívat, když 
máme zábor vybudovaný. V námi určeném místě můžeme 
očekávat kousky téměř viditelné na první pohled, tak 
nálezy, které si opravdu musíme odpracovat. Správný 
archeolog se pozná dle toho, že se umí dívat. Rozhlédněte 
se v okolí svého záboru a jako první určitě rozeberte 
nálezy, pro které se moc nenadřete. Ať máte alespoň něco, 
kdyby vás vyrušil kdokoli, na koho prostě i s 
doporučeným vybavením nemáte, a vy jste museli svůj 
zábor velmi rychle takticky vyklidit. 
Další fází našeho hledání bude pootáčet veškeré kameny 
a zdivo na které narazíte, protože by také mohlo ukrývat 
alespoň malý kousek z toho, pro co jste na místo přišli. 
No a třetí fáze, ta nejtěžší. Často vás může do očí trknout 
rozhrabaná hlína, která mnohokrát není od zvířete, ale 
od ne tak úspěšného kolegy, který neměl dost odhodlání 
kopat hlouběji a tak nález samozřejmě připadne také 
vám, kteří tu trpělivost si zašpinit ruce máte.   



Zhodnocení nálezu 
Tak, vaky i truhly máme plné, je čas, aby naše práce 
konečně přinesla nějaké plody. Kam tedy s tou hromadou 
cenností zajít? Rozdělme si nálezy alespoň na dva druhy. 
Ty, které vypadají sice hezky, ale od pohledu nemají 
žádnou cenu na černém trhu, a pak tu druhou, za kterou 
by někdo mohl vysolit slušný balík. 
První polovinu nálezů od vás rádi za menší příspěvek 
vykoupí muzea a další historické instituce, které si potrpí i 
třeba na kus rozbité výázy nebo ohořelý svitek s 
básničkou, která se datuje desítky let do minulosti. 
Druhá polovina je však zajímavější. Zde nebudu rozebírat 
přesné postupy, které si dobrý archeolog střeží jako oko v 
hlavě. Povím vám jen, že nálezy z drahých kovů, obrazy 
či třeba zbraně, je vždy lepší svěřit do rukou sběratelů, 
kteří vaši práci náležitě ocení a zrostředkovatelům, kteří 
svojí provizí nejdou do astronomických čísel.   



Závěrem 
Doufám tedy, že moje znalosti oceníte a využijete při své 
práci, i když mi nejspíše nikdy nebudete sahat ani po 
kotníky, protože pak by jste tuhle knihu nepotřebovali.  
 
Dám vám ještě jednu poslední radu, než se s vámi 
rozloučím. Narazíte-li na veliké vykopávky, které má 
však již někdo obsazené a tváří se, že vás tam ani za nic 
nepustí, pořiďte si zkrátka víc chlapů než má on. Děláte-li 
totiž vykopávky daleko od civilizovaných míst, platí 
zákon silnějšího a odhodlanějšího, ne toho, kdo tam byl 
první. 
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