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Exkurze do Archeoparku ve Všestarech 

 Ve středu 4. června 2014 nastal den, kdy pedagogové a žáci z pěti tříd naši školy dostali 

možnost, strávit dopoledne na exkurzi v pravěkém Archeoparku ve Všestarech, nedaleko Hradce 

Králové.  

První naší zastávkou byl promítací sál, ve kterém jsme nejprve zhlédli několik krátkých 

videí, která nám přiblížila život v době pravěké (cca 5000 let př. n. l.). Kromě stavby domu jsme 

se zadívali do života neolitických zemědělců, výroby předmětů denní potřeby (sekyrky, srpy, 

šípy, keramika) a přiblíženo nám bylo i místo obřadní jakási svatyně odborně nazývaná rondel.  

Po promítací části následovala ukázka různých artefaktů, a tak mohli naši žáci v ruce 

držet kopie pravěkých srpů, sekyrek, sekeromlatů, mečů, kopí, štítů, otloukačů, či 

předmincovních platidel.  

Druhou navštívenou částí byla třípatrová stálá expozice. V prvním patře, které se nazývá 

Podsvětí, jsme spatřili kly mamuta nástěnné malby pravěkých lidi, model pazourkového dolu, či 

pravěké pohřebiště. Druhé patro bylo věnováno pravěkému člověku a jeho prostředí. Nejvíce zde 

naší pozornost upoutal model sídliště rozprostírající se kolem říčního toku. Okolní informační 

panely nám dodaly informace o neolitické společnosti, metodách těžby kamene a nerostů, jejich 

domech, lovecké taktice, sběru lesních plodů, způsobech válečnictví, pohřbívání, ale také o 

významných rituálech či směnném obchodu. Třetí patro je pojmenované Nebe, zde jsme spatřili 

model sídliště a krajiny z výšky. Náboženské místo tzv. Rondel zde připomínal tvarem slunce. 

Okolní informační panely nám pak pomohly periodizovat celou dobu pravěkou. 

 Třetí částí exkurze byla venkovní prohlídka. Nejprve si zájemci mohli vyzkoušet pobyt 

ve stanovém obydlí lovců mamutů. Dále jsme si prohlédli 25m dlouhý neolitický dům, ve kterém 

se skrýval kuchyňský kout, zásobnice na obilí, pece na topení, postele s ovčí kůží, ohniště 

s lavicemi, kde se vyprávěly příběhy nebo malinkatý náboženský koutek. Naši pozornost si 

zasloužila i náboženská svatyně – Rondel -, různé zemnice a polozemnice, velká pec na výpal 

keramiky a studna. 

 Velmi jsme ocenili i praktické vyzkoušení neolitických motyk při obdělávání políčka či 

broušení sekyrek na pískovcovém brusu. 

 Přínos této exkurze pak spatřujeme především v tom, že naši žáci mohli získat konkrétní 

představu o životě pravěkých – především neolitických lidí a z volby povolání jim byla 

přiblížena práce archeologů, průvodců a zemědělců. 
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Závěrem se pak sluší poděkovat našim hostitelům za velmi milé setkání, které nám 

rozšířilo naše vědomostní obzory. 

                

  

V Hradci Králové dne 8. 6. 2014                                  Mgr. Tomáš Bedrna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


