ZÁPIS
z 2. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného dne 14. října 2019 od 15:00 v sídle spolku Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

Přítomni:
Mgr. Dušan Tomčo – předseda představenstva (město Beroun), Petr Vychodil – místopředseda
představenstva (město Králův Dvůr), Mgr. Přemysl Landa – člen představenstva (město Zdice), Jiří
Bouček – člen představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Ing. Martin Hrdlička – člen představenstva
(obec Tetín),1 Svatava Biskupová (obec Srbsko), Bc. Eliška Švandová (město Beroun)

Omluveni:
Ing. Vojtěch Matějček – člen představenstva (Beroun Golf Club), Janis Sidovský – člen představenstva
(městys Karlštejn)

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Zahájení a úvodní informace
Členové a partneři
Program rozvoje destinace a destinační agentury
Žádost o dotaci MK ČR – možnosti
Certifikace destinační agentury
Diskuze a ukončení

Ing. Martin Hrdlička dorazil na jednání opožděně.
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1. Zahájené a úvodní informace
Jednání zahájil Mgr. Dušan Tomčo, který přivítal přítomné. O zápis z jednání požádal Elišku
Švandovou, o ověření zápisu požádal Svatavu Biskupovou.
Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu čtyř přítomných členů představenstva.
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj 13. 9. 2019.
Mgr. Přemysl Landa v souvislosti s tím zmínil, že žádost byla schválena radou kraje na jednání
10. 10. 2019.
Eliška Švandová informovala o jednání s ředitelkou Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR)
Mgr. Zuzanou Vojtovou, která v minulosti vedla Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava. SCCR plánuje
budovat značku „Střední Čechy královské“ a „Střední Čechy křižovatka vodních cest“. Obě dvě témata
úzce souvisejí s destinací Berounsko–Křivoklátsko. SCCR nás bude kontaktovat ohledně konkrétní
spolupráce.
Mgr. Dušan Tomčo zmínil, že s tématem „Střední Čechy křižovatka vodních cest“ musíme zacházet
obezřetně vzhledem k plánovanému splavnění Berounky.
V souvislosti s tématem „Střední Čechy královské“ proběhla diskuze o cyklostezce Po stopách českých
králů:









některé úseky jsou problematické (např. Hýskov či případné pokračování cyklostezky
z Karlštejna do Třebaně), určitě je to projekt, kterému bychom se měli věnovat (Mgr. Dušan
Tomčo),
cyklostezka má potenciál být samostatným produktem cestovního ruchu jako je například
cyklostezka Bečva,2 město Beroun navíc vlastní ochrannou známku na název „Po stopách
českých králů“ (Eliška Švandová),
bude vydáno územní rozhodnutí pro realizaci cyklostezky až na konec katastrálního území obce
Srbsko, směr Karlštejn (Svatava Biskupová),
na území Zdic jsou pro dokončení cyklostezky vykoupeny pozemky až po silnici na Příbram
(Mgr. Přemysl Landa),
podél obchvatu bude v Králově Dvoře v příštím roce realizována cyklostezka s chodníkem (Petr
Vychodil),
asfaltová cyklostezka je vhodnější pro rodiny s dětmi, navíc ji mohou využít i in-line bruslaři (Petr
Vychodil),
část cyklostezky od Kozla do Srbska je štěrková, když stoupne hladina řeky, štěrk je spláchnut a
musí se poté navézt nový (Svatava Biskupová),
budování cyklostezek je výhodné nejen pro turisty, ale zejména pro obyvatele (Jiří Bouček).

Jiří Bouček se v souvislosti projednávaným dotázal na cyklostezku mezi Berounem, Vráží a Loděnicemi.
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že se na tom pracuje, bohužel však ne bez komplikací.
Mgr. Tomčo také informoval o projektu elektrokol, dobíjecí stanice budou v první vlně mimo Beroun
také v Králově Dvoře, Hýskově a na Tetíně. Primárně byl projekt navržen pro místní obyvatele, ale
ukazuje se, že to bude mít potenciál i pro turisty. Elektrokolo na jedno nabití ujede okolo 70 km.
Jiří Bouček se dotázal na úspěšnost cykloboxů. Mgr. Dušan Tomčo informoval, že se osvědčily podle
lokality umístění. Některé budou přesunuty ke školám, kde budou více využívány.
Eliška Švandová informovala o dotaci na destinační managementy od Středočeského kraje pro rok 2020
– výzva by měla být vypsána na začátku roku, proto bychom se měli zamyslet nad projekty, na něž
bychom mohli žádat.

2

http://www.cyklostezkabecva.cz/
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Mgr. Přemysl Landa zmínil, že zastupitelstva zapojených obcí budou chtít vidět výsledky práce destinační
agentury, ať už v hmatatelné podobě či nikoli. Eliška Švandová informovala, že určitě bude za tento rok
vydána shrnující výroční zpráva. Obce by nicméně určitě měly obdržet propagační leták agentury
s vlastním stojánkem, na toto byla žádána dotace také.
Dále Eliška Švandová informovala o svolání Pracovní skupiny pro marketingové aktivity destinační
agentury Berounsko, které předsedá Janis Sidovský. Jednání se bude konat tento pátek a projednávat
se bude grafická identita, webové stránky, sociální sítě, fotobanka a marketingová strategie. Ve skupině
jsou zástupci města Beroun, městyse Karlštejn, obce Tetín a Svatého Jana pod Skalou, Zámeckého dvoru
Všeradice a možná se k jednání připojí i zástupce Městské knihovny Beroun.

2. Členové a partneři
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že máme nové zájemce o členství, jedná se o městys Karlštejn, obec
Hudlice a společnost SOE REAL, s. r. o. (Zámecký dvůr Všeradice), následně bylo přistoupeno k hlasování
o přijetí všech zájemců.
Usnesení: Členové představenstva souhlasí s přijetím nových členů městyse Karlštejn, obce Hudlice a
společnosti SOE REAL, s. r. o.

Hlasování: Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Dále Mgr. Dušan Tomčo zmínil, že na předloženém materiálů „Přehled členů a partnerů DAB“ jsou
vypsáni také všichni partneři. V tuto chvíli celkem s destinační agenturou spolupracuje, ať již jako
členové či partneři, 27 subjektů.
Přítomným byl předložen leták pro oslovování podnikatelů k připomínkám. Eliška Švandová informovala,
že Ing. Vojtěch Matějček navrhuje k letáku rovnou přiložit přihlášku do spolku.
Petr Vychodil navrhnul vytvořit ještě stručnější materiál na polovinu A4 (oboustranně), neboť současné
tři A4 jsou příliš dlouhé.
Mgr. Přemysl Landa navrhnul, aby v letáku byli uvedeni zakládající členové, což bude pro oslovované
signalizovat, že jsou tam velká města a oblíbené turistické cíle (silní hráči na poli cestovního ruchu).
Proběhla diskuze nad oslovováním podnikatelských subjektů, přítomní souhlasili, že se zamyslí nad
subjekty, které by bylo možno v jejich městě či obci oslovit.
V souvislosti s diskutovaným tématem Mgr. Přemysl Landa uvedl, že oslovil ředitelku SOŠ a SOU Beroun
– Hlinky, kde je vyučován cestovní ruch, s nabídkou spolupráce. Přítomní tento krok ocenili.
Úkoly:



Bc. Eliška Švandová: Zpracovat zkrácenou verzi letáku v co nejbližší možné době, rozeslat
k připomínkám spolu se zápisem z tohoto jednání.
Všichni přítomní: Poskytnout náměty na podnikatelské subjekty, které by bylo vhodné oslovit
pro spolupráci s destinační agenturou, průběžně.
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3. Program rozvoje destinace a destinační agentury
Eliška Švandová informovala, že tento bod programu je volnou diskuzí na téma, zda bychom se měli
zabývat tvorbou strategického dokumentu (zejména ve vztahu k infrastruktuře), zda by bylo žádoucí
zřídit pracovní skupinu na toto téma. Dále dala na zvážení, jaký způsob by byl pro tvorbu ideální –
pořízení vlastními silami, spolupráce s odbornou organizací. Uvedla, že pracovní skupina by určitě vtáhla
větší množství starostů.
Jiří Bouček podotkl, že při tvorbě takovéhoto dokumentu budou místní znalosti starostů a dalších
zástupců obcí klíčové a žádoucí. Přítomní souhlasili.
Mgr. Dušan Tomčo uvedl, že již na minulém jednání se dotazoval na motivaci pro zapojení do
destinačního managementu, což přímo souvisí s diskutovaným tématem. Uvedl důvody, proč by se
destinační agentura měla zabývat tvorbou strategického dokumentu směřovaného do oblasti rozvoje
podmínek pro cestovní ruch.
Dále Mgr. Dušan Tomčo řekl, že dle jeho názoru je klíčové se do konce roku zaměřit na marketingové
aktivity, netříštit pozornosti a síly.
Přítomní s názorem souhlasili, zřízení pracovní skupiny by v tuto chvíli bylo náročné.
Mgr. Přemysl Landa navrhnul se tématem zabývat v příštím roce, tak aby práce na tvorbě materiálu
započali v prvním pololetí 2020.
Jiří Bouček navrhnul navázat spolupráci se studenty a oslovit vysoké školy zabývající se cestovním
ruchem. Přítomní souhlasili. Jiří Bouček informoval o spolupráci obce Svatý Jan pod Skalou se studenty
Masarykovy univerzity v Brně, kterou chválil. Kontakt již dříve předal Elišce Švandové.
Úkoly:


Bc. Eliška Švandová: V průběhu Q4 2019 a Q1 2020 oslovit vysoké školy zabývající se
problematikou cestovního ruchu s nabídkou spolupráce na programu rozvoje, zařadit toto téma
na program jednání do konce Q1 2020.

4. Žádost o dotaci MK ČR - možnosti
Eliška Švandová informovala, že z dotačního titulu „Kulturní aktivity v památkové péči“ nebude v tomto
roce možné žádat z důvodu krátké doby existence naší organizace. Dle konzultace s pracovnicí MK by
však projekt (tištěný materiál) prezentující památkovou péči ve spojení s cestovním ruchem mohl mít
šanci na úspěch (např. příští rok). Památky a památková péče je problematikou, která propojuje všechny
sektory – veřejný, podnikatelský, neziskový, v budoucnu by se mohlo jednat o dílčí produkt naší
destinace.
Mezi přítomnými proběhla diskuze o památkové péči.

5. Certifikace destinační agentury
Eliška Švandová informovala přítomné o certifikačním procesu u agentury CzechTourism (CzT), k němuž
předložila podrobný výčet kritérií, které musí destinační agentura splnit. Projednávány byly zejména tyto
oblasti:




kategorie destinační agentury bude oblastní – upuštěno od lokální organizace,
stanovisko k vymezení destinace – budeme žádat u SCCR (ta žádost předloží radě kraje
k projednání), žádost o stanovisko by měla být podána během listopadu či na začátku prosince,
certifikace Českého systému kvality služeb (ČSKS) – jedná se o druhou „menší“ certifikaci, která
je podmínkou certifikace u CzT,
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počet certifikovaných turistických informačních center musí být tři a více – na našem
vymezeném území se nachází pouze dvě (Beroun, Křivoklát), při podání žádosti o certifikaci je
možno požádat o výjimku např. na 1 rok, v blízké době by mohla vzniknout nová infocentra,
která by usilovala o certifikaci (Tetín, Svatý Jan pod Skalou), případně je nutné podnítit certifikaci
u necertifikovaných infocenter (Karlštejn),
výkonnostní ukazatel destinace – za poslední tři roky v průměru minimálně 200 00 přenocování,
standardně se tento požadavek prokazuje před data od Českého statistického úřadu,
střednědobý a operativní strategický dokument – pracovní skupina pro marketingové aktivity
by měla vytvořit marketingovou strategii a navazující akční plán,
počet aktivních partnerů je minimálně 50 – v současnosti je navázána spolupráce s 27 (viz výše),
definovaný systém produktů cestovního ruchu – bude nutno zamyslet se nad produkty, které
chceme realizovat a definovat tento systém.

6. Diskuze a ukončení
Jiří Bouček vznesl dotaz, zda by nebylo možné založit a provozovat facebookovou stránku, kde by v tuto
chvíli mohly být sdíleny např. akce. Eliška Švandová informovala, že i sociálními sítěmi se na pátečním
jednání bude zabývat pracovní skupina pro marketingové aktivity.
Dále Jiří Bouček informoval o spolupráci s Klubem českých turistů, jejímž cílem bylo vyznačit novou trasu
ve Svatém Janu pod Skalou. Záměr se však nesetkal s pozitivním ohlasem v obci, trasa značena nebude.
Mgr. Dušan Tomčo se dotázal přítomných, zda je ještě nějaké téma k probrání. Nikdo nevystoupil, a
proto Mgr. Dušan Tomčo jednání ukončil s tím, že termín příštího jednání bude rozeslán e-mailem
s dostatečným předstihem.

Zapsala Bc. Eliška Švandová:

…………………………………………..

Ověřila Svatava Biskupová:

…………………………………………..

Předseda představenstva Mgr. Dušan Tomčo:

…………………………………………..
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