ZÁPIS
z 17. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s.
konaného od 15.00 dne 31. března 2022 v sídle spolku
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.

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

Hosté
Radek Dolejš (Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun)

Navržený program
1.

Zahájení a úvodní informace

2. Spolupráce s Komisí cestovního ruchu Rady města Beroun
3. Účetní závěrka a výroční zpráva 2021
4. Systematizace členských a partnerských výhod
5. Diskuze a ukončení
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1. Zahájení a úvodní informace
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Dušan Tomčo, který přivítal přítomné členy
představenstva. Dále přivítal hosta Radka Dolejše, předsedu Komise pro cestovní ruch
rady města Beroun.
Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 7 přítomných členů ze 7.
Ocenil, že se představenstvo sešlo v kompletní sestavě. Zapisovatelkou určil Elišku
Hochsteigerovou, o ověření požádal Ing. Jiřího Boučka.
Předseda přečetl navržený program a zeptal se, zda má někdo návrh na úpravu. Nikdo
nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem
v upraveném znění.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO

Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že máme dnes mnoho informací
neboť se realizovalo spoustu aktivit. Předal slovo Elišce Hochsteigerové.

do

úvodu,

Eliška
Hochsteigerová
informovala
o
podání
žádosti
o
recertifikaci
DMO na CzechTourism (CzT). Dále sdělila, že zastupitelstvo kraje schválilo dotaci
na rozvoj DMO pro rok 2022, aktuálně čekáme na smlouvu. Na vyhodnocení žádosti
o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) stále čekáme, vyhodnocení mělo být
původně v listopadu 2021.
Na Středočeské centrále cestovního ruchu (SCCR) proběhlo jednání s ředitelem CzT
a zástupcem MMR. Byly představeny dva digitalizační projekty – eTurista a systém pro
prodej zážitků a služeb v cestovním ruchu. Dále se jednání týkalo přípravy zákona
o cestovním ruchu, dle programového prohlášení vlády by měl být návrh připraven
do roku 2023.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o tiskové konferenci k zahájení turistické sezóny, která
proběhla na SCCR za účasti hejtmanky, ocenil její zájem a přehled v záležitostech
turismu. Eliška Hochsteigerová dodala, že probíhá výběrové řízení na nového
ředitele/lku SCCR.
V rámci marketingových aktivit DMO došlo k vydání návštěvnické karty pro letošní rok,
přítomní obdrželi výtisky pro reprezentativní účely. Začíná distribuce do ubytovacích
zařízení, slev je letos v kartě 50. Připravujeme k tomu také reklamní kampaň
na Facebooku a dále vybíráme platformu pro nativní reklamu. Mgr. Dušan Tomčo
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zdůraznil, že tomuto věnujeme zvýšenou pozornost včetně porovnávání výkonnostních
indikátorů jednotlivých reklam.
Následně proběhla diskuze k návštěvnické kartě a jejímu rozvoji jednak s ohledem
na zapojení dalších subjektů – významných hráčů regionu v cestovním ruchu. Dále pak
s ohledem na digitalizaci projektu. Eliška Hochsteigerová informovala, že k tomuto
tématu připravuje jednotící podmínky CzT. Ing. Martin Hrdlička zdůraznil, že je o tomto
potřeba jednat, v případě potřeby se zapojí.
Dále Eliška Hochsteigerová představila provedení varianty loga pro jednotlivá
produktová témata. Hovořila o přípravě produktových brožur a promítla již téměř
hotový návrh pro produkt „Po stopách českých králů“. Po dokončení brožur bude
textový obsah překlopen i na webové stránky, kde bude možno on-line upravovat
navazující turistické cíle a služby.
K rozvoji produktu poutního turismu informovala o probíhajících přípravách s DMO
Brdy a Podbrdsko, bude vydána mapa, která bude reflektovat hlavní poutní místa, ale
i méně známá místa. Bude kladen důraz na cestování pěšky, produkt bude propojen
ještě na tradici betlémářství, které spojuje obě DMO. V rámci produktu bude také
zapojena Svatojakubská cesta, kterou v ČR zastřešuje spolek Ultreia. Eliška
Hochsteigerová měla s jeho zástupkyněmi jednání a bude s nimi rozvíjena spolupráce.
Zájem o spolupráci projevily také zástupkyně projektu Cesta Česka (poutní trasa Blaník
– Říp).
Ing. Martin Hrdlička upozornil na transformovaný spolek Svatá Ludmila
a na podepsané memorandum se Středočeským krajem ohledně poutního turismu.
Spolek se chystá jednat se společností Seznam ohledně portálu Mapy.cz
V závěru k marketingovým aktivitám Eliška Hochsteigerová dodala, že příští týden
se sejde marketingová skupina, která bude řešit rozvoj sociálních sítí, fotografie
s figuranty a další témata.
Ohledně spolupráce Eliška Hochsteigerová informovala o probíhající přípravě výletů
veřejnou dopravou, které připravují studenti Vysoké školy obchodní v Praze. Hotové
výlety budeme komunikovat jak my, tak Pražská integrovaná doprava. Tato škola bude
pro DMO realizovat dotazníkové šetření, které by dle kapacity mělo proběhnout
na 5 místech. Otázkou je, jak tato místa zvolit.
Proběhla diskuze. Mgr. Dušan Tomčo řekl, že z hlediska počtu respondentů by se mělo
šetření uskutečnit určitě v Berouně, poté navrhuje dvě místa v Českém krasu a dvě
na Křivoklátsku.
Přítomní se shodli, že by se tedy šetření mělo uskutečnit určitě na Karlštejně
a na Křivoklátě. Z diskuze dále vzešlo, že dalším místem by byly Zdice a Svatý Jan pod
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Skalou (nahoře u Solvayových lomů). Přítomní dále probírali vzorek respondentů, který
šetření postihne.
Eliška Hochsteigerová dále informovala o akci „Zahájení turistické sezóny“, které bylo
naplánováno na 14. 5., po kontaktování místní organizace Klubu českých turistů (KČT)
však došlo ke zjištění překryvu akcí. S KČT budeme dále jednat o spolupráci, jak s místní
organizací, tak s ústředím. Mgr. Dušan Tomčo proto navrhnul nový termín 21. 5.,
přítomní souhlasili.
Dále proběhla diskuze k podobě akce, přítomní se shodli na turistickém pochodu
Beroun – Tetín – Srbsko s tím, že se bude trasa každý rok obměňovat. Doposud se
(od roku 2020) nepodařilo akci plně realizovat kvůli covid-19.
V 16:00 se omluvil Ing. Vojtěch Matějček a opustil jednání.
Poslední část informací se týká navázaných spoluprací. Eliška Hochsteigerová
připomenula již zmíněný spolek Ultreia a plánované jednání s KČT. Dále se setkala
s manažerem Sportovního centra Eden v Berouně, kde se nachází pohádkový minigolf
(od začátku zapojen do projektu návštěvnické karty). Díky SCCR jsme oslovili kastelány
hradů Karlštejn, Křivoklát a Krakovec. Mgr. Dušan Tomčo informoval o jednání
s kastelánem Krakovce. Janis Sidovský přislíbil zprostředkování jednání s kastelánem
na Karlštejně. Eliška Hochsteigerová bude také pokračovat v jednání se Sklárnou Rückl.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o jednání se zástupcem projektu bezkempu.cz, Eliška
Hochsteigerová přítomným rozdala letáčky s bližšími informacemi. Proběhla diskuze
nad možnými přínosy a negativy projektu, přítomní se shodli, že bude třeba osobního
setkání. Eliška Hochsteigerová pozve zástupce na některé z dalších jednání.
Na podnět Ing. Martina Hrdličky byla diskutována spolupráce s Geoparkem Barrandien,
do jehož činnosti je obec Tetín zapojena. DMO má s geoparkem partnerskou smlouvu.
Přítomní se shodli, že by bylo taktéž vhodné pozvat zástupce geoparku na jednání
a prodiskutovat rozvoj vzájemné spolupráce.

2. Spolupráce s Komisí cestovního ruchu Rady města Beroun
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval předsedovi komise Radku Dolejšovi za účast a předal mu
slovo. Radek Dolejš představil činnost komise, vyjádřil názor, že úzká spolupráce s DMO
je velice důležitá.
Radek Dolejš sdělil, že turistické prezentační materiály města by měly být ve vizuálu
DMO Berounsko, s čímž přítomní souhlasili. Město připravuje celkem tři nové brožury –
všeobecnou, pěší výlety, cyklo výlety.
V 16:30 se omluvil Janis Sidovský a opustil jednání.
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Dále Radek Dolejš informoval o rozhlednách ve městě – Městská hora a Děd, a zmínil
jejich technický stav s výhledem budoucích oprav. Rozhledny vnímá jako důležité
turistické body, které je potřeba komunikovat. Mezi přítomnými proběhla diskuze
k rozvoji rozhleden na Berounsku včetně realizace nových rozhleden.
V rámci rozprostření turistů v CHKO Český kras hovořil dále o plánovaném mostu
v lokalitě Kozel. Do diskuze se k tomuto zapojil Ing. Martin Hrdlička a Ing. Jiří Bouček.
Řešila se potřebnost tohoto mostu. Ing. Jiří Bouček zdůraznil možnost zřízení přívozu,
přičemž by měl zájemce, který by jej provozovali. Mgr. Přemysl Landa upozornil
na dotační titul na provoz přívozů. Eliška Hochsteigerová prověří možnosti.
Posledním tématem, které Radek Dolejš otevřel, bylo vyhlášení národního parku
na Křivoklátsku. Po diskuzi Mgr. Dušan Tomčo shrnul, že k tématu není možné
dohledat dostatek informací, bylo by vhodné pozvat někoho pověřeného o tématu
jednat, např. RNDr. Františka Obermajera z AOPK ČR. Přítomní souhlasili.

3. Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2021
Eliška Hochsteigerová informovala, že podklady k tomuto bodu dostali členové emailem. Toto úterý se sešla dozorčí rada, která byla aktuálně bez předsedy – Ing. Jiří
Chalupecký odstoupil. Místo něj byl novým členem zvolen Mgr. Pavel Hynek z projektu
BIKE HERO. Na jednání dozorčí rady byla předsedkyní zvolena starostka Srbska Svatava
Biskupová. Dozorčí rada provedla kontrolu a neshledala žádné nedostatky, pochválila
hospodařené spolku, které je na dobré úrovni s ohledem na pestrou škálu aktivit.
Doporučila jen vést evidenci majetku a zásob.
Eliška Hochsteigerová dále stručně shrnula účetní závěrku a výroční zprávu. Zeptala se,
zda má někdo dotazy. Nikdo nevystoupil, přítomní s materiály souhlasili. Bylo
přistoupeno k usnesení.
Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí účetní závěrku
a výroční zprávu za rok 2021 a doporučuje valné hromadě tyto dokumenty schválit.
Hlasování: Pro – 5, Proti – 0, Zdržel se – 0
Usnesení: PŘIJATO
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4. Systematizace členských a partnerských výhod
Eliška Hochsteigerová představila návrhový materiál pro přípravu e-brožury, která
rozliší výhody členství a partnerství (máme zadáno v akčním plánu pro letošní rok).
Roviny spolupráce jsou následující, v některých jsou zvýhodněni členové oproti
partnerům:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

informační servis a vzájemné setkávání,
vzdělávání,
marketingové aktivity – letáky, placená reklama a PR,
komunikační infrastruktura – naučné stezky, venkovní mapy,
fotobanka,
průzkumy návštěvníků,
poradenství – marketingové, dotační (pro cestovní ruch).

Přítomní diskutovali o tom, že bychom se měli snažit partnery získat pro členství.
Mgr. Dušan Tomčo připomněl důležitost využití osobních kontaktů.
K materiálu nikdo připomínky neměl, Eliška Hochsteigerová ho rozpracuje dále
a následně bude představen členům a partnerům.

5. Diskuze a ukončení
Mgr. Přemysl Landa vznesl dotaz k rozvoji cyklostezky Po stopách českých králů
s odkazem na uskutečněné jednání v minulém roce. Eliška Hochsteigerová se spojí
s krajským úřadem a zjistí situaci ohledně cyklostezek, určitě by bylo vhodné uspořádat
další jednání, např. za účasti pana radního.
V závěru přítomní stanovili další jednání představenstva na 12. května od 15:00.
Proběhla také diskuze ke stanovení termínu valné hromady, předběžně by se konala
16. června od 15:00. Eliška Hochsteigerová prověří, zda se termín nekryje s jednáními
MAS či svazků obcí.
Mgr. Dušan Tomčo poděkoval za jednání a s přítomnými se rozloučil.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

zapsala

ověřil

předseda představenstva

Eliška Hochsteigerová

Ing. Jiří Bouček

Mgr. Dušan Tomčo
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