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Slovo úvodem

Archeologický výzkum rybníků je v Čechách relativně opomíjeným tématem, nicméně 
jak dokládají výsledky ze Zámeckého rybníka ve Frýdlantu i jiných lokalit citovaných 
v textu, má toto téma v archeologii své nezastupitelné místo. Mincovní depot činí nepochybně 
archeologický výzkum atraktivnějším. Editorským záměrem však bylo využít této výhody 
a s její pomocí poukázat na celé spektrum poznatků o naší minulosti, které může archeologický 
výzkum historického rybníka poskytnout, a v kterém nález zlatých mincí tvoří jen jednu, 
nikoliv však nevýznamnou položku.

Kvůli povaze výzkumu bylo nutné přizvat odborníky i z jiných vědeckých oborů – historika 
archiváře a numismatika – a dále spolupracovat se specialisty na výzkum přírodního prostředí 
a stavební historie. Výsledkem je konvolut studií, které vedle samotného archeologického 
výzkumu analyzují historické i přírodní prostředí nálezu. Čtenář se tak může seznámit 
s historickými konstrukcemi rybníka i s nálezem lněných semínek v jeho dně, s podrobným 
rozborem nalezených mincí, stejně jako s historií přilehlého mlýna, a to v širším kontextu 
i souvislostech. Cílem publikace tak není jen přiblížit cenný nález zlatých a stříbrných mincí, 
ba ani ucelený pohled na historii Zámeckého rybníka není jedinou ambicí předkládané knihy. 
Hlavním účelem publikace je sonda do minulosti Frýdlantska. 

Pokud by se nám podařilo vzbudit v čtenáři těchto stránek navíc ještě hlubší zájem o historické 
dědictví této země či o památky v našem okolí a uvědomění si potřeby tyto památky chránit, 
bude poslání následujících stránek více než naplněno.

Renata Tišerová
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