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a) Přehled činností uskutečněných v účetním období

Pro rok 2020 byly plánovány tyto inovace areálu:
1. Obměna programů školních exkurzí tak, aby návštěvnost byla udržena – počet
exkurzí byl omezen Covid situací 
2.  Realizace  prezentace  specifické  aktivity  profilující  Archeopark  (expedice
Monoxylon 3) – splněno částečně, počet besed byl omezen Covid situací, ale
sjednáno vysílání filmu Monoxylon v TV Prima
3. Výstava k tématu archeologického výzkumu na trase D11 – výstava se stala
součástí letního otevření s rekordní návštěvností veřejnosti
4.  díky  podpoře  Královéhradeckého  kraje  realizace  stavební  dokumentace
přestavby  části  Archeoparku  –  situace  prodloužila  termín  získání  stavebního
povolení, ve kterém v současnosti dobíhají lhůty vyjádření úřadů

I přes Covid situaci se v červenci a srpnu podařilo uskutečnit akce připomínající
tradiční tzv. Dny živé archeologie.  Hlavní letní organizační formou se ale stali
průvodci  v daných  denních  hodinách  pro  individuální  návštěvnost.  Ta  byla
rekordně vysoká, což bylo jistě dáno Covid situací v době letního uvolnění, kdy
návštěvníci realizovali výlety. Přesto dané schéma zapadlo i do před-covidového
záměru  Archeoparku  (viz  výroční  zpráva  2019)  a  osvědčilo  se.  Mimo
vystavených člunů Monoxylon to byl i poprvé veřejnosti prezentovaný projekt
„výroba kamenných broušených nástrojů“, jehož se mimo zaměstnanců účastnili
úspěšně  i  studenti  FF  UHK.  Důležité  je  upozprnit  na  skutečnost,  že  žijeme
v době,  kdy  rychlá  řešení  navozují  dojem  řešení  problematiky,  v případě
rádobyexperimentů s výrobou kamenných nástrojů je to více než dobře patrné.
Archeopark sází na přístup „jak se to dělalo v pravěku“, který je časově náročný,
ale  oprávněně  vzbuzuje  respekt  návštěvníků  a  trvalost  výsledků  na  velmi
dlouhou dobu naší budoucnosti.

Školní  exkurze  byly  v minulosti  hlavní  ideově-ekonomickou  aktivitou  díky
počtům  zúčastněných  žáků,  které  zatím  převyšovaly  obdobné  české.  V roce
2020 sice Archeopark Všestary získal druhé místo v každoroční soutěži Zlatý
mamut,  ale ekonomická přednost  se  změnila v nevýhodu díky silně omezené
návštěvnosti  školních  exkurzí.  Archeopark  v srpnu  zveřejnil  informaci,  že
exkurze jsou možné pouze s využitím roušek, což podzimní návštěvnost udrželo
na maximu možného.

Pozitivní stránkou činnosti Archeoparku je stálý zájem médií, který představuje
důležitou  reklamu.  Mimo médií  regionálních,  kde  spolupráce  tradičně  dobře
funguje,  je  to  zájem médií  celostátních  (ČT  24,  ČT  1,  ČT  D,  Dobré  ráno,
Snídaně na Nově).  Důležitou se  jeví  akce Monoxylon,  která na sebe poutala



mediální pozornost, a to včetně zmínek o Archeoparku (a Univerzitě v Hradci
Králové či Královéhradeckém kraji). 

b) Lidské zdroje

Dotace Královéhradeckého kraje umožnila udržet 4 pracovní místa. Přesto bylo
po odchodu čtvrté pracovnice na mateřskou dovolenou toto místo nenahrazeno
z finančních důvodů. To stále předpokládá univerzálnost pracovníků, např. práce
informatika  (externí  zadání  nových  projekčních  programů,  redakční  systém
obsluhy www stránek, uživatelská úroveň obsluhy PC, péče o domácí zvířata
(kočky,  ovce),  méně  vědeckosti  a  více  archeodidaktického  dovednostního
přístupu (kontakt s návštěvníkem). A externího správce objektu (drobné opravy,
dohled nad většími opravami).

V letním  období  i  na  počátku  podzimu  podpořili  významně  provoz  externí
pracovníci  z řad  studentů  UHK  podporovaných  FF  stipendii  (průvodce,
prodejej).  Neplacené  praxe  studentů  získaly  nový  náboj  účastí  na  prezentaci
vrtání  kamene.  Bohužel  ubývá  studentů  v oborech  se  vztahem  k zaměření
Archeoparku  (archeologie),  nebo  jsou  jejich  praxe  v Archeoparku  rušeny
v jejich studijním plánu. Stálou snaho Archeoparku je seznámit s jeho aktivitami
budoucí učitele dějepisu, k čemuž na podzim 2020 nedošlo kvůli Covid situaci.

c) Členění výnosů podle zdrojů a náklady 2020
Na základě  zakládací  smlouvy  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.
První příjmy se objevily až v létě 2020 a pokračovaly na podzim díky školním
exkurzím  (jindy  od  dubna  do  června  a  od  září  do  prosince).  V souladu
se smlouvou  o  výkonu  veřejné  služby  obdržel  Archeopark  od
Královéhradeckého kraje dotaci  ve výši  2.100.000 Kč. Tato dotace umožnila
díky mimořádnému navýšení dotace KHK ve výši 600. 000 Kč na krytí Covid
ztráty  finanční  krytí  mezd  v období  leden  až  prosinec  a  rovněž  krytí  části
provozních  nákladů (viz  Příloha  1).  Mimořádnou dotací  k realizaci  stavební
dokumentace  byla  částka  600 000  Kč  na  realizaci  návrhu  částečné
přestavby/rozšíření expozic Archeoparku zadané až po stavební povolení.
Mírně prodělečný (viz.  Příloha 2) byl i drobný prodej potravin a suvenýrů se
ztrátou 20.649 Kč, a to díky neprodanému nákupu z počátku roku (v roce 2019
se ziskem 190 193 Kč, v roce 2018 to bylo  152 355 Kč, v roce 2017 154 000
Kč, v roce 2016 130 000 Kč, v roce 2015 80 666,60 a v roce 2014 to bylo 73
699 Kč) (viz Příloha 2).  Celkový plusový výsledek hospodaření  397.352 lze
přičíst neočekávanému zájmu školních exkurzí na podzim 2020 a lze ji chápat
jako vyrovnání mínusového  výsledku hospodaření v roce 2019 (- 219 877 Kč)



tehdy  spojenými  s  náklady  na  realizaci  výstavy  výzkumu  D11  a  expedici
Monoxylon. Výpočet žádosti KHK o mimořádnou dotaci na krytí ztráty se opíral
o stav financí na účtu, výše sníženého výdělku a odhad nedostatku financí. Tuto
žádost jednomyslně podpořila správní rada v září 2020 a realizoval KHK ještě
před koncem roku.

V roce 2020 Archeopark navštívilo 1045 (v roce 2019 7480, v roce 2018 to bylo
6016, v roce 2017 5.913, v roce 2016 5.907, v roce 2015 to bylo 7.150 a v roce
2014 to bylo 6.430) žáků základních a středních škol v rámci školních exkurzí a
příměstských táborů a 4799 (v roce 2019 to bylo 7 746, v roce 2018  6880, v
roce 2017  9.233, v roce 2016 9.130, v roce 2015 8.340 a v roce 2014 to bylo
8.082)  návštěvníků z řad veřejnosti,  celkem tedy 5844 (v  roce  2019 to bylo
15 226, v roce 2018 15 896, v roce 2017 15.146, v roce 2016 15.037, v roce
2015  to  bylo  15.490  a  2014  to  bylo  14.512)  návštěvníků.  Pro  příjem  to
představovalo částku 666 998 Kč (v roce 2019 to bylo 1 395 915 Kč, v roce
2018  1 205 062 Kč, v roce 2017  1 272 363, v roce 2016 1 216 000  Kč, v roce
2015 to byl 1 296 520 Kč). Náklady na provoz představovaly 2 976 380 Kč  (v
roce 2019 to bylo 3 570 588 Kč, v roce 2018 to bylo 2 529 600 Kč, v roce 2017
2 301 442 Kč, v roce 2016  2 215 924, v roce 2015 to bylo 2 282 480 a v roce
2014 to bylo 1 880 518 Kč). Hospodářský výsledek byl + 411 837 Kč (v roce
2019 to bylo -219 877 Kč, v roce 2018 + 663 885 Kč, v roce 2017 + 200 678
Kč, v roce 2016 +102 983 Kč, v roce 2015 byl -8 661,92 Kč, v roce 2015 -13
345,08 Kč). 

Doplňující výdaje: Motorové vozidlo zdarma pronajalo o.p.s. občanské sdružení
Spolek experimentální archeologie. Tyto výdaje nejsou předmětem hospodaření
o.p.s.  mimo části  pohonných hmot. Mimo strukturu  příjmů a  výdajů  zůstala
nevyčíslená i veškerá práce dobrovolníků, především již zmíněných studentů FF
Univerzity Hradec Králové při praxích. A také podpora stipendii ve výši 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
Spolek experimentální archeologie, z.s. (IČ 49334743). 

Části  Archeoparku  financované  z ROP  projektu  se  spoluúčastí
Královéhradeckého kraje již nejsou v reklamačním období,  drobné reklamace
v roce  2017  ustaly,  stav  budov  se  tedy  jeví  jako  „zaběhnutý“,  ale  novým



podnětem k řešení jsou revize. Část z nich již od roku 2018 realizovala o.p.s.
(vzduchotechnika, kotel, výtah), ale je patrné, že takové náklady překračují její
finanční možnosti.

e) Perspektivy
V roce 2021 pokračuje Covid situace. Dotace KHK tvoří od počátku roku oporu
fungování. Náklady byly omezením pracovnich míst ze 4 na 1 a dalších výdajů
sníženy na 2,65 mil Kč (z 3,5 mil. Kč), ale i tato opatření počítají s příjmem
z výdělečné činnosti. Tedy dotace sama by nestačila.

V době uzávěry objektu veřejnosti se úsilí přesouvá k výjimečným profilujícím
tématům,  která  jsou  součástí  zamýšlené  rozšířené  expozice.  K nim v případě
Archeoparku  patří  expedice  Monoxylon  jako  kombinace  poznávacího  a
sportovního či dobrodružného projektu, a výsledky archeologického výzkumu
před stavbou D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, který bude zřejmě natrvalo
patřit  k největším  archeologickým  akcím  Královéhradeckého  kraje.  Od  roku
2018 bylo přidáno i téma „výroba kamenných broušených nástrojů“. Všechna
témata  byla  zakomponována  do  návrhu  přestavby  části  areálu  Archeoparku,
který  je  zmíněn  výše.  Do návrhu  byly  promítnuty  i  potřeby  silných  stránek
Archeoparku, tedy školních exkurzí. Konkrétně rozšířením prostor o 2 dílny a
velký projekční sál. Obojí umožní vyhovět zájmu školních exkurzí. Návrh řeší
také skladovací prostor pro pomůcky, které mohou být využívány opakovaně. 
Mimo uvedené expoziční záměry budou pokračovat i akce pro veřejnost ve stylu
tzv. Dnů živé archeologie, ale s důrazem na samofinancovatelnost těchto akcí,
tedy aby vložené náklady nepřevýšily nad ziskem z těchto akcí. Připomínám, že
tato rizika jsou dána aktuálním počasím nebo počtem akcí pro veřejnost v okolí.

Archeopark  pravěku  ve  Všestarech  lze  hodnotit  jako  kombinaci  zařízení
turistického ruchu a vzdělávacího zařízení pro školy a veřejnost. Ohlasy odtud
jsou pozitivní (viz návštěvní kniha).

Ředitel Archeopark Všestary o.p.s. 

Doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD.                         28. 6. 2021 Všestary
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Činnost:

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
501000 65 208,3165 208,3165 208,310,00Spotřeba materiálu 0,00
501300 2 036,002 036,002 036,000,00materiál na výrobky 0,00
501400 1 041,801 041,801 041,800,00kancelářské potřeby 0,00
501600 51 637,0051 637,0051 637,000,00PHM 0,00
502000 209 424,53209 424,53209 424,530,00Spotřeba energie 0,00

0,00 329 347,64 329 347,640,00329 347,6450x Spotřebované nákupy

511000 38 889,0038 889,0038 889,000,00Opravy a udržování 0,00
513000 922,00922,00922,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 135 296,80135 296,80135 296,800,00Ostatní služby 0,00
518110 960,00960,00960,000,00ošetření ovcí 0,00
518200 1 914,221 914,221 914,220,00svoz odpadu 0,00
518300 172,00172,00172,000,00poštovné 0,00
518400 49 237,0049 237,0049 237,000,00čištění odpadních vod 0,00
518500 27 200,0027 200,0027 200,000,00úklid 0,00
518700 16 940,0016 940,0016 940,000,00údržba akvária 0,00
518800 14 520,0014 520,0014 520,000,00ostraha objektu 0,00
518900 12 870,2312 870,2312 870,230,00vodné 0,00

0,00 298 921,25 298 921,250,00298 921,2551x Služby

521000 1 813 333,001 813 333,001 813 333,000,00Mzdové náklady 0,00
524000 401 347,00401 347,00401 347,000,00Zákonné sociální pojištění 0,00

0,00 2 214 680,00 2 214 680,000,002 214 680,0052x Osobní náklady

538100 1 500,001 500,001 500,000,00Dálniční známka 0,00
0,00 1 500,00 1 500,000,001 500,0053x Daně a poplatky

549100 10 904,0010 904,0010 904,000,00pojištění 0,00
549300 3 133,003 133,003 133,000,00zákonné pojištění zaměstnavatele 0,00
549400 0,470,470,470,00zaokrouhlení 0,00
549600 4 244,124 244,124 244,120,00poplatky 0,00

0,00 18 281,59 18 281,590,0018 281,5954x Ostatní náklady

591000 21 090,0021 090,0021 090,000,00Daň z příjmů 0,00
0,00 21 090,00 21 090,000,0021 090,0059x Daň z příjmů

0,00 2 883 820,48 0,00 2 883 820,482 883 820,48Náklady celkem

Výnosy
601100 960,00960,000,000,00materiál na výrobky 960,00
602000 46 634,0046 634,000,000,00Tržby z prodeje služeb 46 634,00
602100 446 416,00446 416,000,000,00Vstupenky 446 416,00
602500 8 143,008 143,000,000,00tábor 8 143,00
602600 24 750,0024 750,000,000,00workshopy 24 750,00
602700 19 200,0019 200,000,000,00výukový program 19 200,00

0,00 546 103,00 546 103,00546 103,000,0060x Tržby za vlastní výkony a za zboží

649400 129,00129,000,000,00ostatní výnosy 129,00
0,00 129,00 129,00129,000,0064x Ostatní výnosy

691100 2 700 000,002 700 000,000,000,00Provozní dotace kraj 2 700 000,00
0,00 2 700 000,00 2 700 000,002 700 000,000,0069x Provozní dotace

0,00 0,00 3 246 232,00 3 246 232,003 246 232,00Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období 362 411,52
Hospodářský zisk celkem 362 411,52
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Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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hospodářskČinnost:

Číslo 
účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stavNázev účtu

Náklady
504100 61 040,0061 040,0061 040,000,00zboží pazourky 0,00
504200 -7 940,87-7 940,8772 934,080,00zboží občerstvení 80 874,95
504400 39 460,0039 460,0039 460,000,00zboží suvenýry 0,00

0,00 92 559,13 92 559,1380 874,95173 434,0850x Spotřebované nákupy

0,00 173 434,08 80 874,95 92 559,1392 559,13Náklady celkem

Výnosy
604100 73 998,0073 998,000,000,00Suvenýry 73 998,00
604200 45 782,0045 782,000,000,00Občerstvení 45 782,00
604300 1 115,001 115,000,000,00Pohledy 1 115,00

0,00 120 895,00 120 895,00120 895,000,0060x Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00 0,00 120 895,00 120 895,00120 895,00Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období 28 335,87
Hospodářský zisk celkem 28 335,87

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020
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Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501000 65 208,3165 208,3165 208,310,00Spotřeba materiálu 0,00
501300 2 036,002 036,002 036,000,00materiál na výrobky 0,00
501400 1 041,801 041,801 041,800,00kancelářské potřeby 0,00
501600 51 637,0051 637,0051 637,000,00PHM 0,00
502000 209 424,53209 424,53209 424,530,00Spotřeba energie 0,00
504100 61 040,0061 040,0061 040,000,00zboží pazourky 0,00
504200 -7 940,87-7 940,8772 934,080,00zboží občerstvení 80 874,95
504400 39 460,0039 460,0039 460,000,00zboží suvenýry 0,00
50x Spotřebované nákupy 502 781,72 80 874,95 421 906,77421 906,770,00

511000 38 889,0038 889,0038 889,000,00Opravy a udržování 0,00
513000 922,00922,00922,000,00Náklady na reprezentaci 0,00
518000 135 296,80135 296,80135 296,800,00Ostatní služby 0,00
518110 960,00960,00960,000,00ošetření ovcí 0,00
518200 1 914,221 914,221 914,220,00svoz odpadu 0,00
518300 172,00172,00172,000,00poštovné 0,00
518400 49 237,0049 237,0049 237,000,00čištění odpadních vod 0,00
518500 27 200,0027 200,0027 200,000,00úklid 0,00
518700 16 940,0016 940,0016 940,000,00údržba akvária 0,00
518800 14 520,0014 520,0014 520,000,00ostraha objektu 0,00
518900 12 870,2312 870,2312 870,230,00vodné 0,00
51x Služby 298 921,25 0,00 298 921,25298 921,250,00

521000 1 813 333,001 813 333,001 813 333,000,00Mzdové náklady 0,00
524000 401 347,00401 347,00401 347,000,00Zákonné sociální pojištění 0,00
52x Osobní náklady 2 214 680,00 0,00 2 214 680,002 214 680,000,00

538100 1 500,001 500,001 500,000,00Dálniční známka 0,00
53x Daně a poplatky 1 500,00 0,00 1 500,001 500,000,00

549100 10 904,0010 904,0010 904,000,00pojištění 0,00
549300 3 133,003 133,003 133,000,00zákonné pojištění zaměstnavatele 0,00
549400 0,470,470,470,00zaokrouhlení 0,00
549600 4 244,124 244,124 244,120,00poplatky 0,00
54x Ostatní náklady 18 281,59 0,00 18 281,5918 281,590,00

591000 21 090,0021 090,0021 090,000,00Daň z příjmů 0,00
59x Daň z příjmů 21 090,00 0,00 21 090,0021 090,000,00

0,00 3 057 254,56 80 874,95 2 976 379,612 976 379,61Náklady celkem

Výnosy
601100 960,00960,000,000,00materiál na výrobky 960,00
602000 46 634,0046 634,000,000,00Tržby z prodeje služeb 46 634,00
602100 446 416,00446 416,000,000,00Vstupenky 446 416,00
602500 8 143,008 143,000,000,00tábor 8 143,00
602600 24 750,0024 750,000,000,00workshopy 24 750,00
602700 19 200,0019 200,000,000,00výukový program 19 200,00
604100 73 998,0073 998,000,000,00Suvenýry 73 998,00
604200 45 782,0045 782,000,000,00Občerstvení 45 782,00
604300 1 115,001 115,000,000,00Pohledy 1 115,00
60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 666 998,00 666 998,00666 998,000,00

649400 129,00129,000,000,00ostatní výnosy 129,00
64x Ostatní výnosy 0,00 129,00 129,00129,000,00

691100 2 700 000,002 700 000,000,000,00Provozní dotace kraj 2 700 000,00
69x Provozní dotace 0,00 2 700 000,00 2 700 000,002 700 000,000,00

0,00 0,00 3 367 127,00 3 367 127,003 367 127,00Výnosy celkem

390 747,39Hospodářský zisk celkem
390 747,39Hospodářský zisk za období
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