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a) Přehled činností uskutečněných v účetním období 
19.1.2013 byl areál Archeoparku pravěku otevřen veřejnosti. Tím ovšem nebyly dokončeny zcela práce na 
expozici.  
 
1. Jak návštěvníci uváděli v knize návštěv, bylo třeba „vrátit“ do venkovního areálu „pravěkou vesnici“, tedy 
soubor drobných (re)konstrukcí pravěkých staveb vytvářející seskupení. S ohledem na nové potřeby 
přizpůsobené budoucí vyšší návštěvnosti byly tyto stavby realizovány nejen s ohledem na jejich přednostní 
trvanlivost (při uchování autenticity), ale i ideové potřeby (stavby se neopakují, ale reprezentují různou funkci a 
zároveň období pravěku – doba kamenná, bronzová, železná – obydlí i technologická zařízení) při uchování 
prostorové dispozice vhodné pro rozptyl návštěvníků i požadavky požární ochrany. V této souvislosti bylo 
požádáno o územní souhlas s tímto komplexem drobných staveb (povolení uděleno v únoru 2014). Byly 
provedeny významné přípravné práce, stavba bude dokončena v roce 2014. 
 
2. Bylo také třeba doplnit areál skladem ručního nářadí. Jde o návrh drobné budovy o půdorysu do 25 m2, která 
bude částečně využita i pro instalaci obrazové expozice pavilonu „dlabaných člunů“. V této souvislosti bylo 
požádáno o územní souhlas s tímto komplexem drobných staveb (povolení uděleno v únoru 2014). Stavba bude 
realizována v roce 2014. 
 
3. Ukázalo se, že je také třeba tvořit programy pro exkurze školních dětí, které se na o.p.s. obrátily s velkým 
zájmem.  Masová návštěvnost je zcela jiným fenoménem než návštěvnost individuální. Základem se stala 
projekce v kinosále, vytvoření stanovišť pro oblíbené vyzkoušení si dávných činností dětmi přímo na vlastní 
kůži.  
 
4. Výstava ve výstavním sále zůstala po celý rok i s výhledem do roku 2014, začala být připravována výstava 
další s názvem Evoluce člověka (plán otevření září 2014). Původní výstava Na cestě k Archeoparku bude v roce 
2014 umístěna v chodbách Archeoparku, aby natrvalo informovala o vzniku celého projektu. 
 
5. V roce 2014 byla také dokončena archeocyklotrasa. Její první část byla realizována ROP programem na úseku 
z Hradce Králové do Všestar. Mezitím však byla v Královéhradeckém kraji byla dokončena Labská cyklotrasa. 
Aktuálním se jevilo napojit trasu stávající na tuto novou a rychlou komunikaci a tím zvýšit nabídku pro veřejnost 
a podpořit tak návštěvnost. Nový úsek archeocyklotrasy se podařilo otevřít v říjnu 2013. 
 
6. Byly učiněny první pokusy s realizací akcí pro veřejnost oživujících areál. Jarní deštivé a letní horké počasí se 
podepsalo na výsledku, byly však získány velmi cenné zkušenosti, takže koncem roku 2013 vznikl velmi bohatý 
plán těchto akcí pro rok 2014 (viz příloha 1). 
 
7. V průběhu roku 2013 se ukázala nutnost mediální a reklamní propagace nového zařízení, na které v našich 
podmínkách veřejnost nebyla zcela zvyklá. V druhé polovině roku 2013 se podařilo navázat dobré kontakty 
s médii Královéhradeckého kraje či východních Čech. Zároveň byl zřejmý cíl otevřít Archeopark nejen celému 
našemu území, ale i zahraničí. Pomocí textových a obrazových průvodců byla řešena potenciální přítomnost 
polských a německy či anglicky mluvících návštěvníků. Svojí ustálenější podobu přizpůsobenou potenciálním 
návštěvníkům získaly oficiální www stránky. Blízkost významných komunikací protínajících východní Čechy 
podnítila myšlenku realizovat informační poutače v podobě mamutů umístěných při silničních komunikacích a 
tak informovat daleko širší skupinu potenciálních návštěvníků o daném projektu. Magistrát města Hradec 
Králové byl požádán o možnost využít k tomuto účelu pozemky města. Byla zahájena žádost o povolení 
překračující i do roku 2014. Z původních 7 navržených stanovišť se v tuto chvíli jeví dvě.  
 
b) Lidské zdroje 
Od 1.1.2013 byl zaměstnán druhý pracovník o.p.s. V průběhu léta 2013 se zřetelně ukázalo, že stávající 2 
zaměstnanci nemohou provoz zvládnout z formálních (délka pracovní doby) i faktických důvodů. Ředitel 
Archeoparku vytvořil tzv. reformu 2 + 2 + 1, tedy systém střídání dvou zaměstnanců v roli průvodců školních 
exkurzí (4 dny v týdnu) a víkendů (všechny víkendy v roce otevřeno). Poslední zaměstnanec v roli zásobovače, 
informatika, jehož přítomnost je nutná i kvůli zajištění provozu v pracovních dnech (úklid, reklamace, opravy). 
Protože nebylo v silách ops financovat tento nárůst zcela, bylo jedno místo řešeno pomocí DPP a dvě další 
zařazením pracovníků financovaných Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, resp. jejím ESF 
projektem. Náklady na místo ředitele řešilo zapojení R. Tichého, vedoucího katedry archeologie FF Univerzity 
Hradec Králové. Tyto náklady tedy o.p.s. neměla. Za zmínku stojí i bezplatná účast studentů Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové v rámci jejich školních praxí, kdy vypomáhají v roli dobrovolníků při běžném 
provozu i při akcích pro veřejnost. 



V roce 2014 (od 1.2.) je povinností o.p.s. v rámci udržitelnosti vytvořit třetí pracovní místo. Cílem je uvést 
v život systém 2 + 2 + 1 + ředitel, ať už z jakýchkoli zdrojů. 
 
 
c) Členění výnosů podle zdrojů a náklady 2013 
Na základě zakládací smlouvy a v souladu s tzv. udržitelností ROP projektu je Archeopark pravěku Všestary 
neziskovým projektem. Zdrojem jeho příjmů jsou příjmy z drobného prodeje a prodeje vstupenek, dotace na 
provoz od Královéhradeckého kraje, příp. další účelové dotace či dary. 
Cílem roku 2013 bylo zjistit provozní náklady, zejména spotřebu elektřiny, a udržet alespoň 2 pracovní místa. A 
za uvedených podmínek zajistit provoz.  
První vážnější příjmy se objevily zjara díky zájmu školních exkurzí, v létě díky návštěvnosti veřejnosti (otevřeno 
středa až neděle), na podzim opět díky školním exkurzím. V srpnu 2013 na účet Archeopark Všestary o.p.s. 
dorazila dotace ke krytí ztráty ve výši 300.000 Kč od KHK v souladu s Zakládací smlouvou. O.p.s. získala i 
podporu 45.000 Kč od Nadace Partnerství České spořitelny na výstavbu výše uvedené archeocyklotrasy, a 
k témuž účelu i dotaci obce Neděliště ve výši 4000 Kč. 
V první polovině roku se podařilo zajistit v Archeoparku drobný prodej potravin a suvenýrů a mrazených 
výrobků.  
V roce 2013 Archeopark navštívilo asi 6000 žáků základních a středních škol v rámci školních exkurzí a asi 
8000 návštěvníků z řad veřejnosti (bylo prodáno 11450 vstupenek, rodinné vstupné však neodráží přesný počet 
členů rodiny). Pro příjem to představovalo částku 1.205.780 Kč. Náklady na provoz představovaly 1 598 546,60 
Kč (viz. příloha 2). Hospodářský výsledek bylo 126 849,40 Kč (viz. příloha 2). Takový výsledek byl nutný pro 
udržení provozu a především prvního období tzv. udržitelnosti za období od 1.2.2013 do 30.1.2014.  
Budování areálu probíhalo díky investicím Univerzity Hradec Králové a péčí darů či podporou občanského 
sdružení Společnost experimentální archeologie. Ta rovněž zdarma pronajala o.p.s. motorová vozidla. Tyto 
výdaje nejsou předmětem hospodaření o.p.s. 
Mimo strukturu příjmů a výdajů (viz. příloha 2) zůstala nevyčíslená i veškerá práce dobrovolníků, především již 
zmíněných studentů FF Univerzity Hradec Králové. 
 
 
d) Stav majetku 
Majetek, který Archeopark Všestary o.p.s. spravuje, tvoří budovy a dvě rekonstrukce pravěkých domů ve 
venkovní expozici v majetku Královéhradeckého kraje, a také předměty a modely vnitřní expozice a 
rekonstrukce pravěkých objektů venkovní expozice, které jsou v majetku katedry archeologie a FF Univerzity 
Hradec králové a občanským sdružením Společnost experimentální archeologie (IČ 49334743).  
Části Archeoparku financované z ROP projektu se spoluúčastí Královéhradeckého kraje jsou ještě 
v reklamačním období, drobné reklamace tedy stále probíhají s ochotou firem BAK i Amos Design.  
 
 
 
Ředitel Archeopark Všestary o.p.s. Doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD.  
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