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ZÁPIS  
 
z 13. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 15.00 dne 27. května 2021 v zasedací 
místnosti MěÚ Beroun Husovo nám. 68, 266 01 Beroun. 
 

 

Přítomni osobně 

Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa, 
místopředseda představenstva (město Zdice), Janis Sidovský, člen představenstva 
(městys Karlštejn), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club), Josef Antoniv (město 
Králův Dvůr), Eliška Švandová (město Beroun) 

 

Omluveni 

Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva (obec Tetín), Ing. Jiří Bouček, člen 
představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Svatava Biskupová (obec Srbsko) 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 

2. Finanční a hospodářský řád – úpravy 

3. Komunikační manuál 

4. Systém sběru dat cestovního ruchu 

5. Diskuze a ukončení 
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1. Zahájení a úvodní informace 

Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo. Přivítal přítomné členy 
představenstva. Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 
5 přítomných členů ze 7. Zapisovatelkou určil Elišku Švandovou, ověřovatelem stanovil 
Ing. Vojtěcha Matějčka. 

Mgr. Dušan Tomčo přečetl navržený program, který všichni obdrželi e-mailem, a zeptal, 
se zda má někdo návrh na úpravu. Nikdo nevystoupil, a proto bylo přistoupeno 
k usnesení. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem. 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

Mgr. Dušan Tomčo přistoupil k rekapitulaci aktivit, které se realizovaly od minulého 
jednání představenstva na konci března. Představil nově vydané pexeso s fotkami 
od Jiřího Jirouška. 

Pexeso bylo vydáno v souvislosti s realizací akce Zahájení turistické sezóny Berounska 
2021, která se uskuteční od 29. 5. do 6. 6. Vzhledem k průběhu epidemiologické situace 
jsme připravili bezkontaktní trasu (Beroun – Tetín – Srbsko) s kvízovými stanovišti, 
kterou si budou lidé moci projít, kdy budou chtít. Na stanovištích budou získávat 
písmenka, která dají dohromady tajenku. Odměnou za správně zaslanou tajenku bude 
Návštěvnická karta Berounska 2021 a pexeso pro děti. Mgr. Dušan Tomčo podotkl, že 
díky tomu získáme 1. tvrdou zpětnou vazbu z akce, sám je zvědavý, kolik účastníků 
trasu absolvuje. Akci připravujeme ve spolupráci s DDM Beroun, které má s tímto 
typem akcí bohaté zkušenosti. 

Eliška Švandová informovala, že byla podána žádost o dotaci na Středočeský kraj, DMO 
je certifikovaná, tzn. žádost je ve výši 450 tis. Kč. Po formální stránce je žádost 
v pořádku, krajské zastupitelstvo by žádost mělo projednat v červnu. V žádosti byly 
zahrnuty ty aktivity, které jsme si na letošní rok schválili v akčním plánu.   

Dále Eliška Švandová informovala, že probíhá obnova naučné stezky Po stopách 
českých králů ve vizuálu Berounska (spolupráce měst Beroun a Králův Dvůr a obce 
Srbsko). 

Navázali jsme nové partnerství se Zámkem Liteň (Festival Jarmily Novotné) 
a projektem BIKE HERO, dále se připravuje partnerská smlouva s Muzeem Českého 
krasu a také memorandum o spolupráci s AOPK ČR tj. CHKO Český kras 
a CHKO Křivoklátsko. Dále bude Eliška Švandová jednat o možné spolupráci 
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s H&H Hotels Group (Romantický Hotel Mlýn Karlštejn, Penzion Karlštejn, Zoopark 
Karlštejn a Taverna U Ezopa). 

Eliška Švandová sdělila, že proběhlo školení na sociální sítě v cestovním ruchu, kterého 
se zúčastnilo 20 osob z řad členů a partnerů. Ke školení převládala pozitivní zpětná 
vazba. Dále bylo členům a partnerům zprostředkováno školení na Google Analytics 
od CzechTourism. 

Eliška Švandová informovala, že 19. května proběhla schůzka starostů k rozvoji 
cyklostezky Po stopách českých králů, kterou vedl místopředseda Mgr. Přemysl Landa. 
Jednání se týkalo také přeložení cyklotrasy č. 3 na tuto cyklostezku. 

Mgr. Přemysl Landa informoval, že schůzky se zúčastnili zástupci kraje, Klubu českých 
turistů a CHKO Český kras. Zrekapituloval, že částečně panovala shoda o možnému 
přeložení cyklotrasy č. 3, která je národního významu. Cílem kraje je, aby páteřní 
národní cyklotrasy vedly po bezpečných úsecích, aktuálně cyklotrasa č. 3 vede pouze 
po silnicích. Účelem jednání bylo primárně záměr projednat, závazné rozhodnutí 
nebylo předmětem. Mgr. Dušan Tomčo podotkl, že vnímá z vedení Středočeského kraje 
zájem na rozvoji cyklistické infrastruktury. 

K marketingovým aktivitám informovala Eliška Švandová o fungování spolupráce se 
SCCR (zapojení DMO i členů a partnerů do kampaně na Facebooku, postupování 
zakoupeného prostoru v médiích aj.). Marketingová skupina se sejde začátkem června 
a bude projednávat placenou reklamu na sociálních sítích a nové produktové brožury, 
na kterých bude spolupracovat Ing. Karolína Kratochvílová, která má s tímto bohaté 
zkušenosti a je zároveň zaměstnaná na SCCR. Od 1. 5. běží správa sociálních sítí, s kterou 
jsme spokojeni. Janis Sidovský podotkl, že to vypadá dobře a profesionálně. 

Eliška Švandová sdělila, že proběhla distribuce tištěných materiálů, které jsme pro členy 
a partner vydávali, a materiálů, které nám členové a partneři dodali. Distribuce se bude 
dále systematizovat. Aktuálně bylo zavezeno na Křivoklát, do Nižbora, Hýskova, 
Berouna, na Tetín, do Svatého Jana pod Skalou a na Karlštejn.  

Mgr. Přemysl Landa zmínil možnost dodat materiály do infocentra v Hořovicích, Josef 
Antoniv nabídl možnost prezentovat materiály na městských akcí v Králově Dvoře. 
Na podrobnostech se domluví s Eliškou Švandovou. 

Letos se bude DMO na stánku prezentovat na akcích – Tipsport Czech Ladies Open 
na BGC, Bikemaraton Beroun Kooperativy, L'Etape Czech Republic by Tour de France 
a Svatoludmilská pouť. 

Proběhla diskuze, kde dále by se mohlo DMO prezentovat, zejména by se mělo jednat 
o akce členů, např. jako jsou městské slavnosti ve Zdicích a Králově Dvoře. 
Eliška Švandová doplnila, že účastnit se akce s prezentačním stanem je náročné 
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na logistiku a personál, plán by připravovala až na příští rok, letos by to bylo již 
komplikované. 

Přítomní se dále bavili o letošních akcích, které se v regionu chystají či naopak 
nechystají. 

V rámci roku sv. Ludmily bude DMO organizovat press trip na trase Beroun – Tetín – 
Srbsko – Svatý Jan pod Skalou. Přijedou novináři z České asociace novinářů a publicistů 
cestovního ruchu. Mgr. Dušan Tomčo pevně věří, že to pro nás bude mít pozitivní vliv 
a zároveň získáme zajímavé kontakty. 

Eliška Švandová informovala o připraveném dotazníku k placenému parkování, které se 
řešilo na minulém jednání představenstva. V nejbližší době dotazník rozešle členům 
a partnerům. 

 

2. Finanční a hospodářský řád – úpravy  

Eliška Švandová sdělila, že dozorčí rada na základě kontroly za rok 2020 doporučila 
provést drobné změny ve Finančním a hospodářském řádu.  

Eliška Švandová změny představila – nové kolonky v průvodce na faktury, uvedení 
jména místopředsedy u podpisových vzorů (původně byl ještě veden bývalý 
místopředseda). 

Mgr. Dušan Tomčo se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz. 

Mgr. Přemysl Landa vznesl dotaz k pozici ředitele, který je v řádu uváděn. Eliška 
Švandová vysvětlila, že je zaměstnancem MěÚ, tzn. vůči spolku nemá zaměstnanecký 
poměr. V tomto smyslu je i řešeno podepisování faktur, které vždy a všechny schvaluje 
předseda. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí se změnou Finančního 
a hospodářského řádu v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 
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3. Komunikační manuál 

Eliška Švandová představila komunikační manuál, který v lednu projednala 
marketingová skupina. 

Jedná se o materiál, který jednak říká, jak má být o DMO komunikováno a jednak jak 
DMO komunikuje (tón hlasu značky). Dále je v komunikačním manuálu sekce pro členy 
a partnery, která je návodem, jak DMO mohou propagovat (logo, bannery, texty, 
fotografie) a jak DMO může propagovat je. 

Pro členy a partnery jsou rozepsány parametry pro dodávání podkladů na web 
a Facebook. V rámci diskuze se členové shodli, že možnost publikovat na našem 
Facebooku by měla být časově limitována na 1 až 2 příspěvky za měsíc na člena 
či partnera. 

Dále se přítomní shodli, že do komunikačního manuálu by měla být zařazena možnost 
přebírat texty z webu Berounska např. pro ubytovatele, kteří na svých stránkách často 
sepisují tipy na výlet. 

Ke komunikačnímu manuálu řekl Janis Sidovský, že to vnímá jako zásadní věc, která 
pomůže utvářet image Berounska. Dále proběhla krátká debata o podobě webových 
stránek, přítomní se shodli, že je web uživatelsky přívětivý 

V rámci tohoto bodu se Janis Sidovský dotázal na anglickou verzi webu (ve výhledu). 
Přítomní se shodli, že překládat celý web by bylo příliš nákladné. Měla by vzniknout 
statická stránka např. s TOP místy (BEST OF). Toto je úkol pro rok 2022 a bude 
zohledněn v akčním plánu na daný rok. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s Komunikačním manuálem. 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

Úkoly: 

 Eliška Švandová upraví komunikační manuál a připraví prezentační balíček pro 
členy a partnery, který bude obsahovat loga, bannery a textové podklady 
s fotografiemi, které budou moci členové a partneři využít dle svých možností. 
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4. Systém sběru dat cestovního ruchu 

Eliška Švandová představila zaslaný materiál. Sdělila, že některé ukazatele je DMO 
povinna sledovat v rámci certifikačního procesu. Ohledně této skupiny ukazatelů 
proběhla diskuze k běžkařským tratím v souvislosti s Beroun Golf Clubem.  

Dále se řešil ukazatel, který sleduje profil, spokojenost a výdaje návštěvníků. 
Pravděpodobně bude nutné v roce 2022 provést kvalitativní výzkum, Eliška Švandová si 
toto poznačí jako námět pro akční plán. 

Proběhla krátká diskuze ohledně dat, které poskytuje Český statistický úřad. 

Ing. Vojtěch Matějček zmínil, že do budoucna by bylo určitě zajímavé sledovat kapacity 
parkovišť, to samozřejmě souvisí s placeným parkováním. Janis Sidovský dodal, že 
za Karlštejn tato data mají. 

Přítomní se shodli, že kromě předložených ukazatelů se ještě jeví za vhodné sledovat 
návštěvnost informačních center. Dále z přirozeného vývoje vyplývá, že sledované 
ukazatele se mohou dle potřeby měnit, pokud se tak bude dít, představenstvo o tom 
bude vždy informováno. 

 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s evidováním předložených 
ukazatelů v rámci systému sběru dat cestovního ruchu. 

Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

Úkoly: 

 Eliška Švandová zpracuje přehlednou tabulku v Excelu k vybraným ukazatelům 
cestovního ruchu a bude zajišťovat aktualizaci dat. 

 

5. Diskuze a ukončení 

Proběhla diskuze o aktuálním stavu gastronomie. 

Na podnět Josefa Antoniva proběhla diskuze k síti sdílených elektrokol a jejich 
rozšiřování. 

Janis Sidovský informoval, že v příštím roce bude výročí 70. let městyse Karlštejn, 
následně se omluvil a opustil jednání v 16: 45 z důvodu konání jednání zastupitelstva. 

Přítomní dále diskutovali o problémech parkování v exponovaných městských 
lokalitách. 
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K diskuzi dále neměl nikdo žádné další náměty. Mgr. Dušan Tomčo poděkoval 
za jednání a s přítomnými se rozloučil. 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Švandová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Ing. Vojtěch Matějček 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


