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ZÁPIS  
 
z 2. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 23. června 2020 on-line 
prostřednictvím platformy Skype. 
 

 

Přítomní členové 

Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Josef Antoniv (město Králův Dvůr) Svatava 
Biskupová (obec Srbsko), Ing. Martin Hrdlička (obec Tetín), Ing. Bohumil Stibal (Dvůr 
Všerad), Lenka Chudobová (Městské kulturní centrum Beroun – Městské informační 
centrum Beroun), Pavel Hubený (obec Hudlice), Ing. Jiří Bouček (obec Svatý Jan pod 
Skalou), Janis Sidovský (městys Karlštejn), Mgr. Jiří Prošek 

Omluvení členové 

Mgr. Přemysl Landa (město Zdice), Vladimír Roztočil (obec Svinaře), Ing. Vojtěch 
Matějček (Beroun Golf Club, Beroun Forrest s. r. o.) 

Přítomní partneři 

Mgr. Irena Benková (Ústav archeologické památkové péče středních Čech), Jiří Hudeček 
(obec Lety), Veronika Šmolcnopová (obec Hýskov), Martina Dražská (Bubocentrum, z. s.) 

Přítomní členové pracovní skupiny pro marketingové aktivity 

Lenka Stibalová (Dvůr Všerad), Ondřej Vlas (obec Svatý Jan pod Skalou) 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Projednání návrhu Programu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci 

Berounsko 2020–2025  
3. Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace 

Mgr. Dušan Tomčo zahájil a dále řídil jednání valné hromady, na níž byli pozváni všichni 
partneři destinační agentury Berounsko a také členové pracovní skupiny pro marketing. 

Přivítal všechny přítomné a sdělil, že ho velice mrzí, že se jednání nemůže konat na Dvoře 
Všerad. Poděkoval tedy Ing. Bohumilu Stibalovi s nadějí, že se tam setkáme jindy. 

Informoval o volbě jednání on-line, osobní setkání by v této chvíli bylo neodůvodnitelné 
vzhledem k tomu, že jsme schopni jednat tímto způsobem.  

Mgr. Dušan Tomčo zopakoval pokyny pro organizaci jednání, které Eliška Švandová 
rozesílala v e-mailu. Pokud chce někdo z přítomných promluvit, musí využít funkci 
„zvednout ruku“, při hlasování píší členové do chatu, zda jsou pro, proti či se zdrželi. 

Společně s Eliškou Švandovou konstatovali, že je přítomných 9 členů z celkových 14, 
valná hromada je usnášení schopná. 

Zapisovatelkou stanovil Elišku Švandovou, ověřovatelem Janise Sidovského a přistoupil 
k hlasování. 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. souhlasí s ustanovením zapisovatelky 
a ověřovatele. 

Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

Po hlasování se připojil Ing. Martin Hrdlička, počet přítomných členů vzrostl na 10. 

Mgr. Dušan Tomčo poprosil Elišku Švandovou o sdílení navrženého programu. Nikdo 
neměl doplnění a tak předseda přistoupil k hlasování. 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

V závěru bodu vyzval předseda Elišku Švandovou, zda chce sdělit přítomným něco 
k úvodu. Eliška Švandová informovala o záměru podat žádost o certifikaci destinační 
agentury Berounsko k 30. 11. 2020. Certifikace, kterou stanovilo Ministerstvo pro místní 
rozvoj společně s CzechTourism, nám pomůže agenturu etablovat jako profesní 
organizaci cestovního ruchu a žádat o státní dotace. 
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2. Projednání návrhu Programu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci 
Berounsko 2020 – 2025  

Mgr. Dušan Tomčo v začátku bodu navázal na Elišku Švandovou a uvedl, že střednědobý 
strategický dokument je podmínkou certifikace. Zároveň dodal, že realizace dokumentu 
není pouze pro splnění certifikačních podmínek, ale je to nedílná součást smysluplného 
řízení rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Dokument by měl dávat smysl nám všem, 
jak členům, tak partnerům. 

Dále informoval, že dokument zpracovávala Vysoká škola obchodní v Praze, řešitelský 
tým vedla prorektorka pro studium Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. Tým zpracoval obrovské 
množství dat, na zpracování dokumentu se také podílela Eliška Švandová, která jej 
pravidelně konzultovala s předsedou. Dokument byl také projednáván 
na představenstvu a nyní máme před sebou finalizovanou verzi.  

Mgr. Dušan Tomčo vyzval Elišku Švandovou, aby představila stěžejní body strategie. 
Eliška Švandová přešla k prezentaci vize, cílů a priorit strategie. Dále představila 
vydefinované produkty cestovního ruchu – Krajem Berounky dětskýma očima, 
Berounsko všemi smysly, Po proudu Berounky, Po stopách industriálního dědictví 
Berounska, Kamera, klapka, jedem!, Berounsko jako ráj pivařů, Berounsko jako na dlani, 
Po stopách českých králů. 

Představila také Návštěvnickou kartu Berounska, která je specifickým celodestinačním 
produktem, který propojuje subjekty cestovního ruchu – slevy a výhody. Mgr. Dušan 
Tomčo k tomu dodal, že karta také představuje přehled možností kam vyrazit. Na kartě 
budeme dále pracovat a to tak, aby v příštím roce došlo k rozšíření počtu slev a výhod. 

Mgr. Dušan Tomčo otevřel diskuzi k dokumentu. 

Ing. Martin Hrdlička zmínil plánovanou celonárodní pouť v příštím roce na tetín, existující 
stezku sv. Ludmily a její plánované prodloužení „Via Ludmila“ až na Mělník. Dle jeho 
názoru v dokumentu není dostatečně reflektována poutní turistika, Tetín a Svatý Jan pod 
Skalou jsou významnými poutními místy v rámci celé ČR. Dále ještě doplnil, že si není 
jistý, že jsou v dokumentu dostatečně reflektovány sdílená elektrokola. 

Eliška Švandová reagovala, že téma poutí je zahrnuto v produktu Berounsko všemi 
smysly, elektrokola a podpora rozvoje jejich sítě je zahrnuta v opatření „Podpora 
dostupnosti atraktivit v kontextu šetrných forem dopravy“. 

Ing. Martin Hrdlička reagoval, že to vidí jako nedostatečné a je ochoten pomoci 
dopracovat koncept produktu zaměřeného na poutní turismus. Se zapracováním 
produktu poutního turismu souhlasil Ing. Jiří Bouček a doplnil, že téma sv. Ludmily zde 
již nějakou dobu je a proto je vhodné s ním pracovat – navázat na to, co už je hotovo. 
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Svatava Biskupová sdělila, že jí v rámci dokumentu chybí lokální produkty 
a gastroturismus. Janis Sidovský podotkl, že gastroturismus je v rámci produktu 
Berounsko všemi smysly. 

Eliška Švandová k tomuto řekla, že lokální produkty dopracuje do analytické části, kde 
opravdu chybí. Upozornila, že produktů musíme mít omezené množství a že je nelze 
neomezeně rozšiřovat. 

Mgr. Jiří Prošek k produktům řekl, že by to možná chtělo rozdělit, co je hlavní produkt 
a co podprodukt. Například takto vnímá, že produkt je Berounsko všemi smysly 
a podproduktem Berounsko jako ráj pivařů. 

Mgr. Dušan Tomčo vyslovil souhlas s Eliškou Švandovou, že bude potřeba si vybrat 
produkty, na něž se zaměříme v definovaném rozvojovém období 5 let. Rozvíjet všechny 
najednou pravděpodobně nebude možné. Nicméně dodal, že je dobře mít jejich 
zásobník. 

Ondřej Vlas vyjádřil souhlas s poutní turistikou a dodal, že církevní turisté jsou zmíněni 
v cílových skupinách dokumentu. Dále se doptával na Návštěvnickou kartu Berounsko, 
Eliška Švandová k projektu vysvětlila podrobnosti. 

Mgr. Jiří Prošek se vyjádřil k vizi strategie – nepracuje s jednodenními návštěvníky, zeptal 
se, jak se k nim chce agentura postavit. Do vize by je doplnil stejně jako zvýšení frekvence 
návštěv v mimosezóně. 

Eliška Švandová k jednodenním návštěvníkům řekla, že s nimi však souvisí dopravní 
problémy, neboť tato skupina často jezdí autem a zahlcuje tak dopravní kapacity 
a parkování. Mgr. Jiří Prošek reagoval, že udržitelnost dopravy je samozřejmě důležitá. 

Mgr. Jiří Prošek dále dodal, že bychom se měli zaměřit na místní – rozhýbat cestovní ruch 
uvnitř destinace. Mgr. Dušan Tomčo informoval, že jsou uvedeni v cílových skupinách 
a že je to určitě záměrem agentury. Návštěvnická karta je cílena i na ně. 

Dále v návaznosti proběhla diskuze o geografické poloze Prahy, která byla zařazena 
do silných i slabých stránek v rámci SWOT analýzy. Přítomní se shodli vyškrtnout tento 
faktor ze slabých stránek (Eliška Švandová tak rovnou učinila). Ing. Jiří Bouček to spíše 
vnímá jako možnou hrozbu (pokud vůbec), než slabou stránku. Svatava Biskupová řekla, 
že blízkost Prahy vnímá spíše jako pozitivum, je však pravda, že lidé z Prahy dojíždějí 
autem, jako důležité vidí posílit rekreační spoje (v případě Srbska vlaky). Na str. 1 v rámci 
kapitoly „Klíčové problémy – hypotéza“ by reflektovala, že neexistuje propojení veřejné 
dopravy. Ing. Martin Hrdlička souhlasí s Ing. Jiřím Boučkem a Svatavou Biskupovou, 
nejsme schopni ubytovací kapacitou konkurovat Praze, když už sem jednodenní 
návštěvník dorazí, musíme ho navést na návštěvu co nejvíce míst. 
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Mgr. Dušan Tomčo řekl, že s veřejnou dopravou je potřeba pracovat, při vzniku agentury 
se o tomto živě diskutovalo. Zvýšená doprava ze stran turistů však negativně působí 
na místní obyvatele. 

Mgr. Jiří Prošek sdělil, že v cílových skupinách postrádá školní a dětské skupiny. 
Na Berounsku je spoustu příležitostí pro víkendové pobyty, školy v přírodě, příměstské 
tábory – nejedná se o jednodenní návštěvníky. 

Ing. Martin Hrdlička s tímto souhlasí, aktuálně v obci Tetín pracují na nabídce pro školy – 
celodenní program. Může se pak podělit o zkušenosti. 

Ing. Jiří Bouček souhlasí s příměstskými tábory, je zde mnoho možností a pro tyto účely 
postačí nenáročné ubytování. 

Lenka Stibalová se vyjádřila, zda máme dostatečné ubytovací kapacity pro tento typ 
cílové skupiny. V okolí Všeradic jich mnoho není. 

Janis Sidovský informoval, že tento typ pobytů mají často v kempu Karlštejn. Tyto 
skupiny pravidelně hledají obsah pobytu, destinační agentura by jim mohla 
zprostředkovat inspiraci a kontakty. 

Z diskuze tedy vyplynulo, že by bylo vhodné dopracovat cílovou skupinu pravděpodobně 
s navazujícím produktem. 

Ing. Jiří Bouček by skupinu však nedefinoval jako školní či dětskou, ale obecně 
organizovanou, abychom z toho nevylučovali skupiny seniorů aj. Přítomní souhlasili. 

Následně proběhla diskuze o tom, jak dokument schválit či zda neodložit jeho další 
projednávání.  

Mgr. Dušan Tomčo požádal Elišku Švandovou o rekapitulaci připomínek k dokumentu. 
Ta sdělila, že se jedná o následující – lokální produkty, blízkost Prahy a jednodenní 
návštěvníci, poutní turismus, organizované skupiny a navazující produkt, mimosezónní 
frekvence návštěv, propojení veřejné dopravy, struktura produktů. 

Dále Eliška Švandová doplnila, že po dohodě s předsedou v rámci kapitoly zaměřené 
na klíčové indikátory dojde k snížení počtu indikátorů tak, aby u každé priority bylo 8 
indikátorů.  Dodala, že na základě jednání představenstva zapomněla doplnit aktivitu 
„Podpora sjednocení místního poplatku z pobytu“ (změny rovnou provedla při sdílení 
obrazovky). 

Mgr. Dušan Tomčo ještě doplnil, že řešitelský tým nám nabídl nezávislý pohled na rozvoj 
cestovního ruchu v destinaci, což je také důležitý faktor. 

Přítomní diskutovali nad návrhem usnesení, vzhledem k tomu, že v dokumentu bude 
potřeba dopracovat některé části. Eliška Švandová informovala o institutu výjimek při 
certifikačním procesu. Přítomní se tedy shodli, že na dnešním jednání schválí dokument 
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v návrhovém režimu a finální verze bude schválena do 30. 6. 2021, do této doby se také 
snad budeme moci již sejít osobně. 

Mgr. Dušan Tomčo přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje návrh Programu rozvoje 
cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020-2025 a určuje termín pro 
zapracování připomínek do 30. 6. 2021. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

3. Diskuze a ukončení 

Vzhledem k pokročilému času se Mgr. Dušan Tomčo dotázal Elišky Švandové, zda je něco 
neodkladného k projednání. Eliška Švandová informovala, že byl zasílán podklad 
k „Desatero návštěvníka Berounska“, ale že toto je možné probrat na představenstvu. 

Mgr. Dušan Tomčo dal prostor pro témata, která chtějí přítomní řešit. 

Proběhla diskuze o pořádání kulturních akcí do konce roku, spíše se žádné konat 
nebudou, část kulturního života se přesouvá do online prostředí. 

Proběhla diskuze k mikroregionu Hudlicko, Pavel Hubený informoval, že rozprostření 
turistů v rámci Berounska vnímá jako důležitý úkol a rozhodně se do aktivit agentury 
zapojit chtějí. 

V závěru jednání Mgr. Dušan Tomčo poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Švandová 

 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Janis Sidovský 

 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


