ODKRYTÉ DĚJINY
Občas najdeme opravdový unikát.
Dnes přinášíme jeden, který má svým
pojetím realizace ambici, stát se
příkladem pro ostatní nejen u nás. Jeho
tvůrci a realizátoři se totiž rozhodli
zcela obejít bez dotací z veřejných

rozpočtů našich nebo Evropské unie a to
přesto, že jde o archeologický projekt
za desítky milionů korun. Zdrojem
prostředků jsou patrioti z řad fyzických
a právnických osob, hrdí na minulost
Čechů, Moravanů a Slezanů.

Objevili jsme pro vás unikát:

Hradiště Šárka,
projekt patriotů

K

dyž vyhořelo Národní divadlo,
semkli se patrioti a stali se základem pro jeho obnovu. Na Hradišti Šárka nyní chtějí dokázat, že
i na počátku třetího tisíciletí máme zdravý
patriotismus stále ve své krvi, a že se dokážeme ve velké věci obejít bez veřejných prostředků státu i dotací Evropské unie. „Z hlediska ﬁnancování našeho projektu je toto
hlavní prioritou. Na území našeho projektu
nikdy neuvidíte tabulky s nápisem ﬁnancová-

na slovanskou minulost a uměle posílit historický vliv germánských kmenů na našem
území. Naštěstí k tomuto barbarskému činu
nedošlo.
■ Český archeolog a historik Prof. PhDr. Jiří
Sláma, CSc., který se specializuje na dějiny
českých zemí v období raného středověku,
uvádí dokonce Hradiště Šárka jako jedno
z možných míst bájného a doposud nenalezeného hradiště Canburg, které roku 805
po 40 dní neúspěšně obléhala vojska Karla
Velikého

Národní kulturní památka,
která ukrývá poklady historie

■ Keramické nádoby šáreckého typu

no z veřejných peněz daňových poplatníků.
Styděli bychom se.“ řekl pro 21. STOLETÍ
zakladatel a předseda správní rady Hradiště
Šárka o.p.s. František Matějka

V letech 600 až 850 stála na území dnešního
hlavního města hradiště Slovanů. Největší
z nich vzniklo v Šárce a kromě obrany spádového území bylo i největším obchodním
centrem své doby. Historie Hradiště Šárka
přitom sahá až do období pravěku, resp. ne-
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Co jste možná nevěděli

■ Hradiště Šárka je odborníky považováno
za nejstarší ústředí pražské oblasti a přímého
předchůdce Vyšehradu a Pražského hradu.
■ Počátek jeho postupného osídlování je
datován do poloviny 4. tisíciletí př. n. l.
■ Představuje důležitý pramen poznání sociálních vztahů staré slovanské společnosti,
úrovně její kultury i života vůbec.
■ V minulosti bylo důležitou křižovatkou
obchodních cest.
■ Ještě nikdy nebylo uceleně prozkoumáno
a skrývá po tisíce let ukrytá tajemství.
■ V době protektorátu měli nacisté připravený plán na archeologický průzkum,
který měl společně s následnou manipulací
s nálezy sloužit k oslabení národní hrdosti

■ Rekonstrukce jednoho ze
slovanských hradišť

■ Letecký pohled na dnešní podobu
hradiště Šárka v Praze 6

olitu a eneolitu. Přestože ucelený archeologický průzkum nebyl ještě nikdy proveden,
lze na základě částečných průzkumů a nálezů v minulosti téměř s jistotou tvrdit, že toto
hradiště je nejen jedno z nejstarších center
Prahy, ale zároveň přímým správním předchůdcem Vyšehradu a Pražského hradu. Několik nálezů je již dnes uchováno v Národním muzeu i Muzeu hlavního města Prahy,
ale pravdou zůstává, že naprostá většina historických a kulturních pokladů nám zůstává
z této oblasti po tisíce let skryta. Objeví je
nyní nový tým za pomoci patriotů?

Být patriotem a zanechat svou
stopu pro příští generace

V České republice je více než 250 národních
kulturních památek. Patří mezi ně například
České korunovační klenoty, Pražský hrad,
Vyšehrad, Karlův most, Národní divadlo,
Karolinum, Karlštejn, hora Říp s rotundou
sv. Jiří a také řada hradů, zámků, paláců,
kostelů, klášterů a písemných dokumentů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
U všech došlo k podrobnému zmapování
a zasazení do kontextu naší historie. František Matějka k tomu dodává: „Existuje však
jedna, která na tuto příležitost teprve čeká.
Její význam je přitom obrovský. Jmenuje se
Hradiště Šárka a jedním ze základů naší historie. Pojďte do toho s námi také Vy.“ Více
o možnosti jak se stát patriotem a v terénu se
přímo účastnit archeologického průzkumu
po boku odborníků, ale také jak zanechat
svou stopu a jméno v novém přírodním archeologickém parku, muzeu, knize a dalších
místech pro příští generace, najdete na adrese www.hradistesarka.cz ■
(jm)
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