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a) Přehled činností uskutečněných v účetním období
Rok 2014 byl ve znamení takového provozu, který by bylo již možné označit za provoz Archeoparku. Tedy
stabilní nabídka nejen otevírací doby či školních exkurzí, ale i specializovaných dětských dílen a tzv. Dnů živé
archeologie, které se konaly v celkovém počtu 12 akcí ročně, tedy jedna měsíčně v průměru (viz fotogalerie na
www.archeoparkvsestary.cz).
Hlavním mottem roku 2014 se stala mimo to „dostavba Archeoparku“, tedy konečné rozvržení venkovního
areálu do archeodidaktické struktury hlavních období pravěku (doba kamenná, bronzová, železná – obydlí i
technologická zařízení). V neolitickém domě jsme dokonce přistoupili k částečné rekonstrukci interiéru.
1. V souladu s vydaným územním souhlasem byly zbudovány:
a) areál se skladem ručního nářadí. Jde o drobnou budovu o půdorysu do 25 m2, která je částečně využita i pro
instalaci plánované obrazové expozice pavilonu „dlabaných člunů“.
b) konstrukce „pravěkých staveb“: kovárna, hrnčírna, bronzárna, obilní silo, baterie neolitických pecí, laténská
podzemnice, dům z doby bronzové.
2. Ukázalo se, že je také třeba specializovat programy pro exkurze školních dětí, které se na o.p.s. obrátily opět
s velkým zájmem.
4. Výstava ve výstavním sále zůstala po celý rok, ale začala být připravována výstava další s názvem „Evoluce
člověka“ (plán otevření březen 2015). Původní výstava „Na cestě k Archeoparku“ bude v roce 2015 umístěna
v chodbách Archeoparku, aby natrvalo informovala o vzniku celého projektu. Pro návštěvníky se ukázala být
vítanou informací o vzniku a dlouhodobé kontinuitě projektu.
5. Byly zrealizovány akce pro veřejnost oživujících areál, tzv. Dny živé archeologie. Tyto aktivity se ukázaly být
silně závislé na počasí a vztahu k dalším akcím pro veřejnost, přesto zjevně posílily návštěvnost a staly se u
veřejnosti oblíbenými. V průběhu roku 2014 vznikl bohatý projekční program v kinosálu pro jednotlivá období
pravěku. Ten byl okamžitě postupně využíván v rámci Dnů živé archeologie.
6. V průběhu roku 2014 pokračovala mediální a reklamní propagace stále ještě nového zařízení, na které v našich
podmínkách veřejnost není zcela zvyklá. Média Královéhradeckého kraje či východních Čech nadále velmi
dobře informovala o konaných akcích. Svojí ustálenou podobu přizpůsobenou potenciálním návštěvníkům
získaly oficiální www stránky. Realizovat informační poutače v podobě mamutů umístěných při silničních
komunikacích a tak informovat daleko širší skupinu potenciálních návštěvníků o daném projektu se podařilo jen
z menší části. Z původních 3 navržených stanovišť, která prošla schvalovacím řízením, bylo zrealizováno pouze
jedno v poloze na konci Hradubické ulice. Reakcí o. p. s. byla změna strategie od velkých poutačů k těm méně
nákladným a blízkým samotnému Archeoparku. Tak byly na okraji obce Všestary zrealizovány 2 menší poutače
a velký banner, vše dobře viditelné z hlavní silnice Hradec Králové – Jičín. Pomocí drobných návěstidel byla
zlepšena i orientace návštěvníků uvnitř obce.
b) Lidské zdroje
Od 1. 2. 2014 byl zaměstnán třetí pracovník o.p.s. Do konce května 2014 s minimální mzdou, od června 2014 se
mzdou ve výši 4/5 zbylých dvou úvazků. V průběhu roku 2014 se ukázalo, že stávající 3 zaměstnanci nemohou
takto definovaný (dětské dílny, dny živé archeologie, exkurze školních dětí, otevření pro veřejnost) provoz
zvládnout z formálních (délka pracovní doby) i faktických důvodů. Ředitel Archeoparku původní sytém 2 + 2 +
1, tedy systém střídání dvou zaměstnanců v roli průvodců školních exkurzí (na podzim roku 2014 to bylo už 5
dnů v týdnu) a víkendů (všechny víkendy v roce otevřeno) změnil na systém 2 + 2 + 2, tedy 3 dvojice
zaměstnanců střídající se ve víkendových službách a při školních exkurzích. Všechny pracovní pozice se navíc
setkávaly při Dnech živé archeologie, kdy se návštěvnost veřejnosti zvyšuje.
Protože nebylo v silách o. p. s. financovat tento nárůst zcela, bylo jedno místo řešeno pomocí DPP a dvou
studentů financovaných stipendii Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Koncem května totiž skončilo
jedno dosavadní pracovní místo financované jejím ESF projektem, druhé zůstalo do konce roku 2014. 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 pokračující bezplatná účast studentů Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové v rámci jejich školních praxí, kdy vypomáhají v roli dobrovolníků při běžném letním provozu i
při akcích pro veřejnost.
V roce 2014 (od 1.2.) tedy v rámci udržitelnosti vytvořila o. p. s. třetí povinné pracovní místo. Dalším cílem je
uvést v život systém 2 + 2 + 2 + ředitel, ať už z jakýchkoli zdrojů (ideálně zvýšením vlastního výdělku o. p. s.) a
forem (stálí zaměstnanci + brigádník).

c) Členění výnosů podle zdrojů a náklady 2014
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 2014 bylo zjistit reálné provozní náklady, zejména spotřebu elektřiny, a udržet alespoň 3 pracovní
místa. A za uvedených podmínek zajistit provoz s narůstajícím počtem návštěvníků.
První vážnější příjmy se objevily zjara (od dubna 2014) díky zájmu školních exkurzí, v létě díky návštěvnosti
veřejnosti (otevřeno středa až neděle), na podzim opět díky školním exkurzím. V souladu se Zakládací smlouvou
na účet Archeopark Všestary o.p.s. dorazila dotace ve výši 300.000 Kč od KHK. Na podzim 2014 dorazila na
účet o.p.s. od KHK mimořádná dotace ke krytí ztráty ve výši 200.000 Kč. Díky zájmu ze strany školních exkurzí
na podzim roku 2014 se z těchto příjmů podařilo financovat o.p.s. až do konce roku 2014. Zbylé prostředky byly
využity na výdaje ledna 2015, kdy příjmy z exkurzí z důvodu sezónnosti mizí.
Na pozitivním financování se v dobrém podepsal i správně (tj. beze ztrát) nastavený drobný prodej potravin a
suvenýrů a mrazených výrobků se ziskem 73.699 Kč (viz. příloha 1).
V roce 2014 Archeopark navštívilo 6.430 žáků základních a středních škol v rámci školních exkurzí a 8.082
návštěvníků z řad veřejnosti, celkem tedy 14.512 návštěvníků celkem. Pro příjem to představovalo částku
1.276.842 Kč. Náklady na provoz představovaly 1.871.114 Kč (viz. příloha 1). Hospodářský výsledek byl -3
941,08 Kč (viz. příloha 2). Takový výsledek byl nutný pro udržení provozu a především druhého období tzv.
udržitelnosti za období od 1.2.2014 do 30.1.2015. Její výsledek byl 37.352 Kč (viz. příloha 3). Stav udržitelnosti
v jejím druhém období je třeba chápat i v kontextu mimořádné dotace KHK „Na krytí provozní ztráty“ ve výši
200.000 Kč. Tedy stav pro udržitelnost projektu je v tomto smyslu – 162.648 Kč. To vytváří dobrý předpoklad
pro možné vyrovnané hospodaření v dalších letech.
Budování areálu probíhalo zčásti díky investicím Univerzity Hradec Králové a péčí darů či podporou
občanského sdružení Společnost experimentální archeologie (stavba skladu nářadí). Ta rovněž zdarma pronajala
o.p.s. motorová vozidla. Tyto náklady nejsou předmětem hospodaření o.p.s., ale jsou smluvně ošetřeny jako
vklad na podporu provozu 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. A dvě jednorázové odměny pro ředitele z rozpočtu FF UHK
(stipendia studentů a odměna ředitele krytá ze zdrojů FF UHK činila cca 200.000 Kč).
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 občanského sdružení Společnost experimentální archeologie (IČ 49334743). V roce 2014
vznikly další výše uvedené stavby, které jsou do majetku o.p.s. zapůjčeny Univerzitou Hradec Králové a
Společností experimentální archeologie.
Části Archeoparku financované z ROP projektu se spoluúčastí Královéhradeckého kraje jsou ještě
v reklamačním období, drobné reklamace tedy stále probíhají s ochotou firmy BAK.
e) Závěr
Postupně se daří naplňovat ideu Archeoparku pravěku jako stále ještě nezvyklého fenoménu naší kultury,
vzdělávání, cestovního ruchu i prevence v oblasti památkové péče. Svedčí o tom vzrůstající návštěvnost a
především kladné reakce veřejnosti (viz. návštěvní kniha).
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