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ZÁPIS  
 
z 14. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 15.00 dne 27. května 2021 v sídle spolku 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun. 
 

 

Přítomni osobně 

Mgr. Dušan Tomčo, předseda představenstva (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa, 
místopředseda představenstva (město Zdice), Ing. Martin Hrdlička, člen představenstva 
(obec Tetín), Ing. Jiří Bouček, člen představenstva (obec Svatý Jan pod Skalou), Eliška 
Hochsteigerová  

 

Omluveni 

Svatava Biskupová (obec Srbsko), Janis Sidovský, člen představenstva (městys 
Karlštejn), Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club), Josef Antoniv (město Králův Dvůr) 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 

2. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – dotační podprogram 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2021 

3. Personální zajištění činnosti spolku 

4. Rádce návštěvníka Berounska 

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 
4 přítomných členů ze 7. Zapisovatelkou určil Elišku Hochsteigerovou, ověřovatelem 
stanovil Mgr. Přemysla Landu. 

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 – 4, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o vydání turistických novin, které jdou dle distribučních 
míst dobře na odbyt. Nadnesl myšlenku, že v příštích letech by mohly být noviny 
vydávány tak, aby se distribuovaly do domácností členských obcí jako jeden z benefitů 
členství v DMO. 

Eliška Hochsteigerová informovala o influencer tripu, který zajistila SCCR a který 
aktuálně probíhá. Jedná se o mladý pár s dvěma pejsky, který je na Berounsku od 
středy a bude tu až do neděle.  

Mgr. Dušan Tomčo informoval o akcích, kde se DMO prezentovala a bude prezentovat 
ve svém stanu. 

Eliška Hochsteigerová sdělila, že se opět staví posádka za Berounsko na závody dračích 
lodích, aktuálně je nahlášeno 11 účastníků. Ing. Jiří Bouček se bohužel letos nebude 
moci zúčastnit závodu. 

Eliška Hochsteigerová informovala o jednáních s potenciálními členy/partnery. Ing. 
Martin Hrdlička doporučil kontaktovat jednatele společnosti Lomy Mořina, v jejichž 
vlastnictví je Velká Amerika a letos slaví 130. let fungování společnosti. Informoval, že 
jednatele na aktivity DMO upozornil. Dále proběhla diskuze o případném zapojení 
Nemocnice Beroun. 

Mgr. Dušan Tomčo informoval o územním překryvu s Brdy a Podbrdsko – obec Hředle. 
Dále se utváří Kladensko a Slánsko, které by mělo zájem o Lány, jejichž velkou část 
území tvoří CHKO Křivoklátsko. U Lán se nabízí možnost dělení skrze hranici CHKO – 
Lány by spadaly do DMO Kladensko a Slánsko, nicméně územně by nedošlo k narušení 
DMO Berounsko. Předseda konstatoval, že cílem je se dohodnout se sousedícími DMO. 
Přítomní se shodli, že by Mgr. Dušan Tomčo měl starostům zmíněných obcí zavolat 
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a následně záležitost území dořešit s DMO Brdy a Podbrdsko a DMO Kladensko 
a Slánsko. 

 

2. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – dotační podprogram 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2021 

Eliška Hochsteigerová informovala o vypsané výzvě v rámci Národního programu 
podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj. Do 17. září lze 
podat žádost o dotaci v rámci dotačního podprogramu Marketingové aktivity 
v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že DMO Berounsko je od března 2021 
certifikováno, je oprávněným žadatelem. 

Eliška Hochsteigerová představila podrobnosti dotačního podprogramu a přítomní 
měli k dispozici seznam podporovaných oblastí včetně uznatelných výdajů. 

Proběhla diskuze, zda žádost o dotaci podat a v jaké maximální výši tak, aby byl spolek 
schopen financovat spoluúčast na projektu, která je 50 %. Na základě informací 
ohledně finanční kondice spolku se jeví jako možné žádat maximálně o 350 tis. Kč, tzn., 
celková výše výdajů projektu by činila 700 tis. Kč. 

Dále přítomní diskutovali, jaké aktivity by projekt v rámci dotace měl zahrnovat. Ing. Jiří 
Bouček poukázal, že jako důležité vidí sčítače k monitorování počtu turistů v destinaci. 
Dále přítomní diskutovali o navigačním značení. 

Eliška Hochsteigerová informovala, že tento dotační podprogram je zaměřen 
na marketingové aktivity, sčítače, značení aj. spadá spíše do infrastruktury cestovního 
ruchu, na tuto oblast existuje samostatný dotační podprogram, který by měl být 
pravděpodobně vypsán na podzim. 

Mezi přítomnými proběhla diskuze k veřejné infrastruktuře cestovního ruchu 
a dotačního podprogramu, který bude vypsán, předmětem debaty byla také 
elektrokola. 

Mgr. Dušan Tomčo upozornil na podporované oblasti vč. uznatelných výdajů (v rámci 
marketingových aktivit) s tím, že je zde spoustu možností, které už s Eliškou 
Hochsteigerovou diskutoval. Upozornil, že je třeba pečlivě volit a vytvořit projekt 
smysluplných aktivit. 

Eliška Hochsteigerová dále představila možné aktivity, které by bylo vhodné zahrnout 
do projektu. Uvedla, že v rámci strategie a již diskutovaných plánů se jeví jako vhodné 
realizovat například jazykové mutace webových stránek (ve statické formě) včetně 
překladu textů. Ing. Martin Hrdlička řekl, že to je rozhodně dobrý nápad, bude však 
potřeba se zamyslet, jaké konkrétní jazyky zvolit. 
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Dále Eliška Hochsteigerová uvedla další možný příklad aktivit – sociální sítě a jejich 
pravidelná správa, která aktuálně probíhá (do konce roku 2021) na základě spolupráce 
s dvěma externími pracovnicemi.  

Proběhla diskuze nad možnostmi aktivity a přítomní se shodli, že je rozhodně žádoucí 
podat žádost o dotaci. 

Mgr. Přemysl Landa závěrem přislíbil možnost zprostředkovat poradenství odbornice 
na dotace v rámci IROP. Eliška Hochsteigerová ho kontaktuje a domluví podrobnosti. 

Mgr. Dušan Tomčo na základě diskutovaného přistoupil k hlasování. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram 
Marketingové aktivity v cestovním ruchu 2021, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
v maximálních výši výdajů 700 000 Kč. 

 

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

Usnesení: PŘIJATO 

Úkoly 

 Eliška Hochsteigerová zpracuje a podá žádost o dotaci v rámci podprogramu 
Marketingové aktivity 2021 a zajistí poradenství nabízené Mgr. Přemyslem 
Landou. 

 

3. Personální zajištění činnosti spolku 

Mgr. Dušan Tomčo připomněl původní nabídku od Středočeského kraje – v případě, že 
DMO získá certifikaci, může požádat o koordinátora (0,5 úvazku), který bude zaměstnán 
u SCCR. Aktuálně toto platí do konce roku 2021. 

Spolek má tedy nyní možnost: a) pozici koordinátora nevyužít, b) hledat nového člověka 
pro DMO, c) zvolit si za koordinátora Elišku Hochsteigerovou. 

Proběhla diskuze, přítomní se shodli, že by byla rozhodně škoda nabídku nevyužít. Dále 
se diskutovalo o možnosti hledat nového člověka, tato možnost se přítomným zdá 
nevýhodná – nemohli bychom dané osobě garantovat podmínky pro rok 2022 (zatím je 
neznáme), než by proběhlo výběrové řízení, tak by daná osoba mohla nastoupit až 
v říjnu a zároveň by musela projít adaptačním procesem, než by se zaučila.  

Přítomní diskutovali nad možností požádat o koordinátora a vybrat Elišku 
Hochsteigerovou. Mgr. Dušan Tomčo sdělil podrobnosti, které se k úkolům 
koordinátora dozvěděl na jednání v SCCR v červnu, zároveň dodal, že naše DMO úkoly 
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SCCR již plní, jedná se například o dodávání PR článku, podkladů na Facebook, měsíční 
zasílání novinek atp. 

Mgr. Dušan Tomčo navrhnul využít pozici koordinátora pro Elišku Hochsteigerovou 
do konce roku 2021 s tím, že uvidíme, jaké podmínky budou nastaveny v roce 2022. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí, aby Eliška Hochsteigerová 
byla koordinátorem DMO, jakožto zaměstnanec SCCR do konce roku 2021. 

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

Usnesení: PŘIJATO 

 

4. Rádce návštěvníka cestovního ruchu 

Eliška Hochsteigerová představila materiál, který prošel 2 koly jednání marketingové 
skupiny. Původní materiál měl dle členů skupiny příliš rozkazující charakter a nebyl 
přívětivý. Rady pro návštěvníky byly proto formulovány jako krátké verše s dovětkem 
a budou vhodně doplněny grafickou ikonou.  

Ing. Martin Hrdlička a Ing. Jiří Bouček vyjádřili určité pochybnosti ohledně účinku 
rádce. Eliška Hochsteigerová upozornila, že je to kousíček skládačky k cestě DMO 
za udržitelným cestovním ruchem, s čímž přítomní souhlasili. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s podobou materiálu „Rádce 
návštěvníka Berounska“. 

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

Usnesení: PŘIJATO 

 

 

5. Diskuze a ukončení 

Ing. Jiří Bouček informoval o knize o Srbsku (Srdce Českého krasu), která by měla vyjít. 
Proběhla diskuze k vydávání knih s lokálním zaměřením. 

Další témata k diskuzi nebyla. 

K diskuzi dále neměl nikdo žádné další náměty. Mgr. Dušan Tomčo poděkoval 
za jednání a s přítomnými se rozloučil. 
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……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Hochsteigerová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Mgr. Přemysl Landa 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


