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ZÁPIS  
 
z 10. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 15.00 dne 5. listopadu 2020 on-line 
prostřednictvím platformy Skype. 
 

 

Přítomni 

Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa, 
místopředseda představenstva (město Zdice), Ing. Jiří Bouček, člen představenstva 
(obec Svatý Jan pod Skalou), Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva (obec Tetín), 
Janis Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn), Josef Antoniv, člen 
představenstva (město Králův Dvůr), Eliška Švandová (město Beroun) 

 

Hosté 

Jan Jakob (město Roztoky, Středočeský kraj) 

 

Omluveni 

Ing. Vojtěch Matějček, člen představenstva (Beroun Golf Club), Svatava Biskupová 
(obec Srbsko) 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 

2. Projednání návrhu Programu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci 
Berounsko 2020-2025 

3. Turistické mapy Berounska 

4. Diskuze a ukončení 



 

2 
Berounsko, z. s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

1. Zahájení a úvodní informace 

Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo. Konstatoval, že představenstvo 
je usnášeníschopné v počtu 6 přítomných členů. Zapisovatelkou určil Elišku 
Švandovou, ověřovatelem stanovil Ing. Martina Hrdličku. 

Mgr. Dušan Tomčo přivítal Jana Jakoba, starostu města Roztoky a budoucího radního 
pro kulturu, památky a cestovní ruch Středočeského kraje. 

Předseda sdělil, že v navrženém programu nejsou z jeho stran potřeba dělat změny 
a dotázal se přítomných, zda někdo z nich nenavrhuje změnu. Nikdo nevystoupil, 
přítomní souhlasili s navrženým programem. 

Usnesení: Členové představenstva souhlasí s navrženým programem. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0 , Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

Mgr. Dušan Tomčo na úvod, vzhledem k přítomnosti Jana Jakoba, sdělil, že se 
destinační agentura Berounsko dávala dohromady na základě poptávky některých obcí 
a podnikatelů. Vývojově zde od 90. let existovala Bohemia Centralis, která však 
zaujímala příliš velký nehomogenní prostor a potýkala se i s dalšími problémy. Cílem 
tedy bylo pokrýt území geograficky a kulturně homogenní, což se podařilo, stejně tak 
jako dát dohromady skupinu pracovitých lidí, jak ze zástupců samospráv, tak 
i soukromých a neziskových subjektů. 

Ing. Martin Hrdlička vysvětlil, že pozvat Jana Jakoba byl jeho nápad, vzhledem k tomu 
že je starostou města Roztoky, které jsou jedním ze zakládajících členů spolku Svatá 
Ludmila 1100 let. Do spolku nicméně vstoupila i některá města a obce na Berounsku, 
která jsou také členem v destinační agentuře. Mimo to i právě prostřednictvím turismu 
lze svatou Ludmilu veřejnosti připomínat. 

Jan Jakob poděkoval za slovo a za pozvání. Informoval, že ustavující krajské 
zastupitelstvo se bude konat 16. 11. a od tohoto okamžiku bude ve funkci radního 
pro kulturu, památky a cestoví ruch. Co se týče cestovního ruchu, s agendou se pomalu 
seznamuje a těší se, až se budeme moci osobně potkat, jeho plánem je postupně 
navštívit všechny organizace destinačního managementu. Dle jeho názoru je na úrovni 
kraje a SCCR prostor pro zlepšení, rád by pracoval na komunikaci vůči jednotlivým 
organizacím destinačního managementu. Těší se také na naše nápady a výsledky naší 
práce. Na konec uvedl, že má zhruba půl hodiny času a poté se bude muset odpojit. 

Mgr. Dušan Tomčo požádal Elišku Švandovou, aby informovala o aktuálním dění. 

Eliška Švandová sdělila, že spolku byla registrována ochranná známka u Úřadu 
průmyslového vlastnictví na dobu 10 let, žádost podávala v dubnu. Rada Ing. Vojtěcha 
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Matějčka podat žádost bez právního zprostředkování se ukázala jako správná, spolek 
ušetřil. 

Dále Eliška Švandová sdělila, že jsme byli opět kvůli nouzovému stavu zrušit 
plánovanou akci k zahájení (podzimní) turistické sezóny. Mgr. Dušan Tomčo opravdu 
doufá, že na jaře už nebude nouzový stav a že akci budeme moci zrealizovat. 

Eliška Švandová také zmínila schůzku ve sklárně Rückl, které se s předsedou zúčastnili. 
Vyzvala ho, aby o schůzce krátce pohovořil. Mgr. Dušan Tomčo informoval, že sklárna 
prošla restrukturalizací. Oproti prvotnímu jednání, které se konalo u Ing. Martina 
Hrdličky v únoru a bylo seznamujícího charakteru, byly vytyčeny konkrétnější oblasti 
spolupráce – marketing a networking. Vzájemné sdílení kontaktů a propojování 
je velice důležitým prvkem a je to i jedním z hlavním úkolů destinační agentury. 

Ing. Martin Hrdlička k tomu dodal, že bychom se měli soustředit i na průmyslové 
podniky, kde lze nalézt takovou formu spolupráce, která by nás ani nenapadla. 
Průmyslové podniky často hledají společenskou odpovědnost, mohou ji najít právě u 
nás. Uvedl příklad loděnické firmy Cemix a spolku Svatá Ludmila 1100 let. Přítomní 
souhlasili, Ing. Martin Hrdlička je v tomto ochoten poskytnout kontakty a pomoci Elišce 
Švandové s oslovením.  

Ing. Jiří Bouček dodal, že v oblasti je mnoho silných značek a uvedl příklad konkrétních. 

Úkoly: 

 Eliška Švandová připraví koncept oslovení průmyslových podniků v destinaci, 
jejich seznam s kontakty (za součinnosti Ing. Martina Hrdličky). 

Závěrem tohoto bodu jednání informovala Eliška Švandová, že hlavní alfou a omegou 
následujících týdnů je podat žádost o certifikaci do 30. 11. 2020. K žádosti je nutno 
přiložit také strategický rozvojový dokument, na kterém pracujeme a který budeme 
projednávat v bodě 2. Doplnila, že pokud by dokument neměl finální podobu, lze 
přiložit koncept s tím, že v rámci certifikace existuje institut výjimek. Pokud bychom 
toho využili, odůvodněním by byl COVID-19, který znemožnil setkání valné hromady 
a ztížil přípravy dokumentu. 

Proběhla diskuze o konání valné hromady, Eliška Švandová se přiklání ke zrušení 
a uspořádání náhradního setkání. Ing. Martin Hrdlička si myslí, že by se to mělo konat 
on-line i když by to byl větší počet účastníků, nemá smysl to odkládat. Mgr. Dušan 
Tomčo k tomu řekl, že za týden budeme vědět více, bude také záležet na případném 
prodloužení nouzového stavu po 20. 11. 
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2. Projednání návrhu Programu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci 
Berounsko 2020-2025 

Mgr. Dušan Tomčo na úvod sdělil, že zpracovatelský tým z Vysoké školy obchodní 
v Praze připravil obsáhlý materiál. Ten s nimi byl průběžně konzultován. On i Eliška 
Švandová na tom v posledních týdnech intenzivně pracovali. Dále vyzval Elišku 
Švandovou, aby přešla k samotnému materiálu. 

Eliška Švandová informovala, že v posledních dnech přítomní obdrželi analytickou část 
dokumentu (bez SWOT analýzy), která již byla finalizována a upravena do vizuálního 
stylu agentury. Mgr. Přemysl Landa řekl, že materiál prošel, líbí se mu a hodnotí jej jako 
kvalitně zpracovaný.  

Dále informovala, že také zaslala SWOT analýzu se strategickou částí v neupravené 
podobě, pouze s jejími komentáři, dále dokument s konkrétními náměty na doplnění 
aktivit u jednotlivých opatření.  

Eliška Švandová přistoupila ke komentáři SWOT analýzy a navrhla vlastní úpravy. SWOT 
analýza byla původně zpracována do tří samostatných dílčích analýz, 
ale s Mgr. Dušanem Tomčem se pro přehlednost rozhodli sloučit dílčí SWOT analýzy 
do jedné. Proběhla diskuze k: 

 Postoji rezidentů Berounska k cestovnímu ruchu, Ing. Martin Hrdlička a Ing. Jiří 
Bouček hovořili o tom, že to nelze jednoznačně stanovit, neboť je to proměnlivé. 
Faktem zůstává, že existují obyvatelé, kteří mají negativní vztah k turistům, ale že 
turismus v lokalitách nepochybně posiluje infrastrukturu služeb a místní 
ekonomiku. Důležitá je proto komunikace výhod turismu. 

 Kvalitě služeb, Mgr. Přemysl Landa se vyjádřil, že to nutně nevidí jako slabou 
stránku, že si turisté sami mohou vybrat, jakou úroveň služby chtějí platit. Janis 
Sidovský oponoval, že tu chybí určitý segment kvalitních a zajímavých služeb, 
společně s Eliškou Švandovou zmínili např. projekty Amazing places 
či Gastromapa Lukáše Hejlíka, v kterých figuruje pouze pár podniků 
na Berounsku. Přítomní souhlasili.  

 Blízkosti Prahy, Mgr. Dušan Tomčo hovořil, že je to výhoda i nevýhoda (tedy slabá 
i silná stránka). Praha je zdrojem velkého množství potenciálních návštěvníků, 
kteří k nám však jezdí ale pouze jako výletníci na jediný den. 

 Potenciálu turismu místních rezidentů, Mgr. Dušan Tomčo si myslí, že to může 
být pro nás příležitost zaměřit se na místní, kteří nemusí zdaleka znát všechna 
místa v destinaci. Přítomní souhlasili. 

 Údržbě turistických cest, Ing. Jiří Bouček zmínil, že je potřeba se péči věnovat, 
neboť mohou vznikat (a vznikají) nebezpečná místa (hrozba). Nicméně údržba 
může být často problematická ze stran vlastníka. To podpořil Ing. Martin 
Hrdlička.  
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Ing. Martin Hrdlička vznesl dotaz k Janu Jakobovi, jak problematiku údržby cest vidí on. 
Jan Jakob sdělil, že v tuto chvíli neumí slíbit konkrétní podobu podpory, ale že rozvoj 
stezek, cyklostezek a vodních cest je zahrnut v novém programovém prohlášení Rady 
Středočeského kraje na období 2020–2024. Mgr. Dušan Tomčo k tomu podotkl, 
že údržba je důležitá, ale že ne vždy jsou na to prostředky vzhledem k jiným finančním 
výdajům samospráv, města a obce by určitě uvítali dotační podporu tímto směrem.  

Přítomní se shodli na úpravách ze stran Elišky Švandové a zapracování diskutovaných 
podnětů. Eliška Švandová připraví upravenou verzi SWOT analýzy a tu pak zašle e-
mailem k případnému dalšímu rozboru a úpravám. 

Jan Jakob se omluvil, že již bude muset končit a vyzval, zda by mu mohli být 
představeny plány na příští rok. Mgr. Dušan Tomčo o toto požádal Elišku Švandovou, ta 
uvedla, že v příštím roce začneme realizovat opatření a aktivity z připravovaného 
strategického dokumentu. Destinační agentura začne dle dokumentu zejména 
s tvorbou a marketingem produktů cestovního ruchu. Dále plánujeme rozšiřovat počet 
spolupracujících subjektů. 

Eliška Švandová informovala, že důležitým projektem příštího roku bude pokračování 
v projektu Návštěvnická karta Berounska. Mgr. Dušan Tomčo řekl, že je to důležitý 
nástroj. Eliška Švandová sdělila, že letos bylo v kartě 28 slev a výhod, karta byla 
distribuována zdarma ubytovaným ve vybraných zařízeních. Karta nejenže motivovala 
k nákupu produktů a čerpání služeb, ale také tím poskytla tipy na výlety, kam se vydat. 

Jan Jakob řekl, že se mu karta líbí, informoval, že by rád turistickou kartu pro celý 
Středočeský kraj ve spolupráci s Prahou (připravovaná pražská karta). Určitě je to téma, 
kterým se bude zabývat. 

Ing. Martin Hrdlička chtěl v rámci zmíněného zdůraznit nový důležitý projekt sdílených 
elektrokol, za nimiž stojí město Beroun, firma Nextbike a Nadace Tipsport. Dle jeho 
názoru by tento projekt sdílené dopravy mohl být využit i jinde ve Středočeském kraji. 
Mgr. Dušan Tomčo k tomu dodal, že elektrokola jsou velice populární a na statistikách 
je vidět zvýšené víkendové používání, což indikuje, že kola slouží i turistům pro výlety. 
Zároveň jde o alternativu přepravy pro místní. Již nyní se plánuje rozšíření do dalších 
míst na Berounsku. Dodal, že za spolupráci s krajem na sdílené dopravě by byl rád. 

Jan Jakob poprosil, zda mu mohou být zaslány podklady k elektrokolům a návštěvnické 
kartě. Poděkoval za pozvání a rozloučil se. Mgr. Dušan Tomčo mu poděkoval za účast. 
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Eliška Švandová dále pokračovala v probírání materiálu, vzhledem k nachylujícímu 
se času a za souhlasu přítomných byly probrány návrhy doplnění aktivit v opatření 
a restrukturalizace opatření. K návrhu aktivit proběhla diskuze k: 

 Podpoře místních poplatkům z pobytu a parkování, dle Elišky Švandové kromě 
příjmů do obecních rozpočtu jsou tyto poplatky nástrojem pro sledování počtu 
návštěvníků, což potvrdil Ing. Jiří Bouček v případě parkování ve Svatém Janu 
pod Skalou. Ing. Martin Hrdlička se vyjádřil nesouhlasně, na Tetíně jsou ve fázi 
lákání turistů, poplatky zatím zavádět nechtějí. Janis Sidovský dodal, že je často 
obtížné provozovatelům a vlastníkům ubytovacích zařízení vysvětlovat poplatek 
z pobytu, ocenil by společný postup v rámci destinační agentury 
(např. sjednocení sazeb), což by mohlo pomoci. Přítomní s tímto souhlasili. 

 Zajištění 1–2 stálým pracovním místům v agentuře. Mgr. Dušan Tomčo 
zopakoval, že v plánu je, aby Eliška Švandová pracovala napůl pro MěÚ Beroun 
a napůl pro agenturu. Druhé pracovní místo by mohlo být vytvořeno 
po certifikaci, neboť poté bychom mohli získat nárok na koordinačního 
pracovníka pro destinaci od Středočeské centrály cestovního ruchu. 

 Evidenci investičních a projektových záměrů ve vztahu k cestovnímu ruchu. 
Ing. Martin Hrdlička diskutoval náročnost zmíněného. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, 
že bude problematické připravit takovouto databázi komplexně, vzhledem 
k nízké míře zpětné vazby. Dále se diskutovalo provedení, zda čerpat informace 
z osobních setkání či z dotazníků. Eliška Švandová k tomu doplnila, že benefit 
této aktivit spočívá v efektivním propojování kontaktů, za cílem podpořit realizaci 
investic a projektů. Dle názoru Ing. Jiřího Boučka je k tomuto potřeba 
přistupovat cíleně, aby nedošlo k zahlcení. 

 Péči o přírodní a kulturní bohatství, Ing. Jiří Bouček navrhnul zařadit konkrétně 
spolupráci s CHKO, propagaci jejich akcí a propagaci ochrany přírody. Stejným 
způsobem se dá aplikovat i na NPÚ. 

 Podpoře dostupnosti atraktivit v kontextu šetrných způsobů dopravy, přítomní 
toto opatření a aktivity považují za důležité. Ing. Martin Hrdlička nabídl 
zprostředkovat kontakty na ředitele ČD a Arrivy. Připomenuta byla také blížící 
se integrace. 

Dále Eliška Švandová sdělila, že ve strategické části je tematická oblast zaměřená na 
marketing a samostatná část zaměřena na marketingovou strategii, navrhla sloučení, 
přítomní souhlasili. 

Vzhledem k postupujícímu času se přítomní shodli, že Eliška Švandová vše zapracuje 
do strategické části, provede revizi, úpravy a formátování jako u analytické části a dále 
zašle k diskuzi, neboť se nestihli probrat cílové skupiny a produkty. 
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Úkoly: 

 Eliška Švandová upraví strategickou část a SWOT analýzu dle diskutovaného 
a rozešle ji e-mailem představenstvu.  
 

3. Turistické mapy Berounska 

Eliška Švandová sdělila, že tento bod byl zařazen na jednání na podnět Ing. Jiřího 
Boučka a Mgr. Romany Trešlové, která v Muzeu betlémů Karlštejn provozuje také 
infocentrum. 

Ing. Jiří Bouček informoval, že do Svatého Jana pod Skalou potřebuje venkovní 
turistickou mapu a řeší formu realizace, navrhuje však zvolit společný postup v rámci 
destinace. Ing. Martin Hrdlička řekl, že kdyby agentura nabízela mapu obcím, Tetín by 
určitě měl zájem. Proběhla diskuze k provedení, vzhledem k rozsahu destinace by 
muselo být několik variant. Přítomní si umějí představit, že agentura zajistí grafiku 
a tisk a jednotlivé obce zvládnout zajistit konstrukci pro místění.  

Eliška Švandová informovala, že na základě komunikace s Mgr. Romanou Trešlovou 
a po zájmu Městského infocentra Beroun, uvažuje o přípravě turistických tištěných 
map. Otázka je, jakou by měly mít podobu. 

Mgr. Dušan Tomčo se vyjádřil, že pokud bychom měli realizovat mapu, tak prodejní. 
Ing. Martin Hrdlička sdělil, že na Tetíně mají mapu trhací a rozdávají ji zdarma, 
je to běžná praxe i v jiných místech. Eliška Švandová se také přiklání k trhacím mapám 
zdarma, nejenže poslouží turistům, ale bude to benefit pro členy a partnery. 

V souvislosti se členy a partnery Ing. Martin Hrdlička navrhnul realizaci newsletteru, 
který by jim a potenciálním členům a partnerům byl zasílán. Eliška Švandová 
informovala, že doposud jsou zasílány pouze zápisy z jednání. Přítomní souhlasili, že 
newsletter je vhodný vzhledem ke své stručné a graficky poutavé formě. 

Úkoly: 

 Eliška Švandová analyzuje možnost realizace venkovních turistických map. Dále 
zjistí možnosti pro realizaci turistických tištěných map a probere to s předsedou. 

 Eliška Švandová zajistí realizaci interního newsletteru pro členy a partnery (i ty 
potenciální). 
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4. Diskuze a ukončení 

Eliška Švandová otevřela téma návštěvnické karty, po poradě s předsedou, se rozhodli 
projekt pro příští rok realizovat tak, aby byla karta platná od jara. V období po novém 
roce budou osloveni potenciální zájemci o zapojení, nově však poštou, bude jim zaslána 
karta z minulého roku, kterou si budou moci fyzicky prohlédnout. Slibujeme si od toho 
větší zájem. S tímto postupem vyjádřil souhlas Ing. Martin Hrdlička 

Dále Eliška Švandová informovala, že příští rok bude mít karta podobu tištenou, na rok 
2022 by však bylo dobré připravit technologicky moderní řešení. V tomto ohledu by se 
možná nabízela spolupráce s Nadací Tipsport, s jejíž ředitelkou měla Eliška Švandová 
jednání před několika týdny. 

Ing. Martin Hrdlička v souvislosti s tím zmínil aplikaci Mobilní rozhlas, který používá dost 
měst a obcí, mohl by to pro nás být zajímavý komunikační kanál. Janis Sidovský 
to potvrdil, na Karlštejně aplikaci používají, je spolehlivá a našla ohlas u širokého 
věkového spektra obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že do diskuze se již nikdo nepřihlásil, Mgr. Dušan Tomčo poděkoval 
přítomným za účast a jednání ukončil s tím, že o dalším postupu konání valné hromady 
budeme informovat. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Švandová 

 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Ing. Martin Hrdlička 

 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


