Záznam o schůzce k tématu aktivit HRADIŠTĚ ŠÁRKA o.p.s.
Schůzky se zúčastnili:
p. František Matějka, předseda správní rady o.p.s.
PhDr. Jaroslav Podliska, PhD., NPÚ ÚOP Praha
Mgr. Martin Tomášek, PhD., NPÚ ÚP

Místo konání:
NPÚ ÚP, Ledebourský palác, 6. 10. 2011 (9.00-10.15)

Záznam:
Přítomní se shodli na tom, že schůzka byla vyvolána zejména snahou o odstranění či předcházení
případných sporů a nedorozumění.
František Matějka ideově představil záměr obecně prospěšné společnosti Hradiště Šárka pro
prezentaci NKP Šárka jako jednoho z důležitých míst, kde byly tvořeny nejranější dějiny české
státnosti, mající předchůdce v přemyslovské středočeské doméně. Archeologickou část projektu
označil za jednu ze součástí celé realizace, jejíž hlavní myšlenkou je apel na význam pojmů, jakými
jsou územní historie, národní hrdost, vlast nebo patriotismus, ale také na inovativní a na poměry
České republiky i Evropy nezvyklý způsob financování. Celý vědecko-společenský neziskový projekt je
postaven na výhradně soukromých zdrojích financování z řad patriotů – fyzických a právnických osob,
přičemž základním filozofickým směrem v tomto kontextu je odmítnutí spolufinancování ze státního
rozpočtu, rozpočtu municipalit nebo Evropské unie. Zajištěním prostředků z následného provozu na
další existenci a rozvoj se má stát vzorem a příkladem takového způsobu financování při starosti o
památkový fond České republiky pro ostatní. Dalším cílem celého projektu je posílit obor archeologie
v očích laické veřejnosti a vyvolat obecný zájem občanské společnosti o tento vědní obor tak, aby se
starost o památkový fond stala jedním z relevantních a rovnocenných cílů finančních darů donátorů
stejně, jako jiné obory neziskové činnosti v České republice.
Jaroslav Podliska osvětlil pohled na projekt z pohledu archeologa a také pracovníka památkové
instituce, která chce být dobrým hospodářem archeologickým kulturním dědictvím v souladu
s právními normami ČR. Jde především o maximální možné zachování archeologických terénů, které
jsou předmětem a důvodem nejvyšší ochrany kterou památkový zákon umožňuje, v jejich původním
uložení, tj. v zemi. Dále zajištění toho, aby jejich budoucí poznávání, bylo realizováno zejména za
použití šetrných, tj. nedestruktivních metod archeologického výzkumu. Respektován musí být i
krajinný ráz památky a to v návaznosti na požadavky orgánu ochrany přírody.
Zúčastnění se poté v diskusi shodli, že vidí prostor pro hledání společných pojítek mezi odbornou
rovinou poznání, dokumentace i ochrany památky s jejím archeologickým kontextem a smysluplným
využitím památky pro společnost.
V současné době není na stole konkrétní projekt aktivit na území NKP Šárka. Zúčastnění se shodli na
nutnosti včasné a komplexní informovanosti a konzultaci v okamžiku, kdy ze strany Hradiště Šárka
o.p.s. dojde k reálnému naplňování některého z ideových cílů projektu viz webové stránky
společnosti http://www.hradistesarka.cz/.

Pan Matějka za Hradiště Šárka o.p.s. garantoval, že příprava samotného projektu první části realizace
bude koordinována s NPÚ i s ArÚ AV ČR v průběhu jeho tvorby s tím, že se první část projektu,
vytvářeného odborně způsobilou osobou v souladu s platnými zákony, bude zaměřovat primárně na
nedestruktivní metody a vytěžení dat z dosavadní odborné práce a dosavadních nálezů na lokalitě.
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