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ZÁPIS  
 
z 5. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 7. června 2022 na Zámku Králův 
Dvůr, Králův Dvůr 1, 267 01 Králův Dvůr. 
 

 

 

Přítomní členové 

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

Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club, Beroun Forest) zplnomocnil Mgr. Dušana 
Tomča k zastupování.  

 

Omluvení členové 

Ing. Vojtěch Matějček (Beroun Golf Club, Beroun Forest), Pavel Hubený (obec Hudlice) 

 

Přítomní partneři 

Mgr. Tomáš Vostatek (obec Roztoky), Veronika Šmolcnopová (obec Hýskov), Pavel Mang 
(obec Trubín), RNDr. František Pojer (AOPK ČR), Ing. Pavla Dvořáková (MAS Mezi Hrady) 

 

Za destinační agenturu Berounsko přítomna Eliška Hochsteigerová, Karolína 
Kovaříková 
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Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2021 
3. Výroční zpráva za rok 2021 
4. Představení bezKempu 
5. Představení SmartGuide 
6. Diskuze a ukončení 

 

1. Zahájení a úvodní informace 

Mgr. Dušan Tomčo zahájil jednání valné hromady v 16:00 a dále jej vedl. Úvodem 
poděkoval hostiteli Josefu Antonivovi za možnost konat valnou hromadu na zámku 
města Králův Dvůr a za prohlídku zámku, která proběhla se starostou před zahájením 
jednání. 

Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná v počtu 12 hlasů z 13. Sdělil, že 
od Ing. Vojtěcha Matějčka obdržel plnou moc k zastupování v hlasování (Beroun Golf 
Club, Beroun Forest). Upozornil, že hlasují pouze členové, partneři mají na valné hromadě 
poradní hlas a očekává se jejich příspěvek do diskuze. 

Zapisovatelkou stanovil Elišku Hochsteigerovou a o ověření požádal Mgr. Přemysla 
Landu, který souhlasil. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 

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

Hlasování: Pro – 12, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že program byl dán na zaslané pozvánce. Vznesl dotaz, 
zda má někdo návrhy na úpravu programu. Nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno 
k hlasování. 

 

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

Hlasování: Pro – 12, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

  



 

3 
Berounsko, z.  s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

V rámci úvodních informací byla představena nová pracovnice spolku – Karolína 
Kovaříková (práce na dohodu). Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že nyní Eliška Hochsteigerová 
projde klíčové aktivity za 1. pololetí letošního roku. 

Eliška Hochsteigerová informovala o jednání představenstva, které se uskutečnilo 
v lednu a březnu, zápisy jsou uveřejněny na webu. Pracovní skupina se sešla v dubnu, 
komunikace v rámci skupiny probíhá také on-line formou dle potřeby. Zápis taktéž 
zveřejněn na webu. 

Dále sdělila, že byla v březnu podána žádost o recertifikaci dle Kategorizace DMO, 
doposud nejsou známé výsledky. Předpokládá, že výsledky budou zveřejněny v červnu. 

Přítomným nastínila rozvíjející se spolupráci se Středočeským kraje, Středočeskou 
centrálou (SCCR) a CzechTourism. Informovala o přípravě programu cestovního ruchu 
kraje pro nadcházející období a marketingové a destinační strategie SCCR. Informovala 
také o přípravě návrhu zákona o cestovním ruchu. K přípravě již proběhla dílčí setkání 
v rámci kraje či byly oblastní DMO vyzvány k dodání podkladů přímo Ministerstvu pro 
místní rozvoj. 

Eliška Hochsteigerová avizovala, že pro členy a partnery je na podzim připraveno školení 
na on-line grafický program Canva, který je opravdu užitečný. V nejbližších dnech bude 
zaslána výzva k přihlášení, nejprve členům a poté partnerům. Kapacita bude omezena. 

Eliška Hochsteigerová informovala o tom, že vyšla nová Návštěvnická karta 
Berounska 2022. Obsahuje 50 slev a je dostupná ve vybraných ubytovacích zařízeních 
pro ubytované hosty a je v prodeji v Městském informačním centru Beroun. Pro projekt 
byla realizována nativní reklama na portále Seznam.cz a aktuálně na kartu běží reklama 
na sociálních sítích. Finance do reklamy směřujeme do on-line prostředí, což se lépe 
vyhodnocuje než tisk.  

Eliška Hochsteigerová dále řekla, že vyšly turistické noviny, které stejně jako v loňském 
roce reflektují vybraná produktová témata. Informovala o přípravě produktových brožur 
a dotisku trhací A3 mapy. SCCR vydala reprezentativní brožuru Střední Čechy, kterou 
přítomní obdrželi.  

Eliška Hochsteigerová sdělila, že aktivit proběhlo samozřejmě více, z časových důvodů 
však nelze všechny představit. Více se lze dozvědět v zápisech z představenstva či 
pracovní skupiny. 

Ing. Jiří Bouček se dotázal na akci k zahájení turistické sezóny. Mgr. Dušan Tomčo shrnul 
historii akce, letos na uspořádání nebyl časový prostor, nicméně se myšlenky 
nevzdáváme, stejně musíme komunikaci vést v duchu „sezóna nekončí“. Ing. Jiří Bouček 
dodal, že akcí na jaře bývá dost a pak se návštěvnost tříští. 

Nikdo další se do diskuze nezapojil. 
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2. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2021 

Eliška Hochsteigerová sdělila, že všechny dnes projednávané dokumenty byly rozeslány 
e-mailem členům a partnerům. Přítomné provedla jednotlivými dokumenty 
k hospodaření.  

Dozorčí rada, jejíž předsedkyní se v březnu stala starostka Srbska Svatava Biskupová, 
neshledala žádné nedostatky a doporučila valné hromadě schválit účetní závěrku 
a výroční zprávu. Eliška Hochsteigerová dále dodala, že dozorčí rada pochválila 
hospodaření spolku. Mgr. Dušan Tomčo poděkoval dozorčí radě za práci. 

Mgr. Přemysl Landa vznesl dotaz na soupis zásob a soupis majetku spolku. Eliška 
Hochsteigerová odpověděla, že inventarizace zásob spolku probíhá pravidelně, majetek 
bude řešit s účetní, spolek nemá dlouhodobý či nehmotný majetek, pouze drobný (tj. do 
40 000 Kč). 

Nikdo z přítomných nevznesl žádný další dotaz ani připomínky. Bylo přistoupeno 
k hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje účetní závěrku za rok 2021. 

 

Hlasování: Pro – 12, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

3. Výroční zpráva za rok 2021 

Eliška Hochsteigerová přítomným představila návrh výroční zprávy za rok 2021, provedla 
je strukturou a informacemi, které zpráva obsahuje.  

Mgr. Dušan Tomčo k výroční zprávě sdělil, že vnímá, jak roste povědomí o činnosti 
destinační agentury, ale také obecné povědomí v rámci marketingu vůči návštěvníkům 
(rozvoj webových stránek a sociálních sítí). Předseda vnímá velice pozitivně navyšující se 
počet všech, kdo na destinačním managementu a marketingu spolupracují (v loňském 
roce téměř 80 subjektů). K plnění aktivit v minulém roce podotknul, že jsme samozřejmě 
byli ovlivněni pandemií covid-19. 

Mgr. Dušan Tomčo se dotázal, zda někdo další nemá připomínky či dotazy. Nikdo 
nevystoupil, a tak bylo přistoupeno k hlasování. 
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Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. schvaluje výroční zprávu za rok 2021. 

 

Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 1  

Usnesení: PŘIJATO 

 

4. Představení bezKempu 

Eliška Hochsteigerová přítomným představila Ing. Luboše Tesaře z projektu bezKempu. 

Ing. Luboš Tesař informoval přítomné o platformě bzKempu, která slouží pro ubytování 
v přírodě. Turistům poskytuje alternativu k ubytovacím zařízením, karavanistům dává 
možnosti, kde legálně parkovat, a poskytovatelům pozemku přináší zisk 
a marketingovou propagaci ze strany platformy.  

Upozornil, že běžně hodnotí hosté ubytovávací pozemky, nicméně zároveň i majitelé 
pozemků hodnotí ubytované hosty. Negativní hodnocení může mít za důsledek 
vyloučení z platformy. Sdělil také, že přesná lokace ubytovacího místa není dopředu 
hostům známá. Cílem platformy je užitek pro všechny zúčastněné včetně obcí, kde se 
pozemky nacházejí. 

Janis Sidovský řekl, že platformu bezKempu již využil a zážitek hodnotí velmi kladně.  

Mezi přítomnými proběhla rozsáhlá diskuze o kladech a záporech, zejména panovaly 
obavy s ohledem na chráněné krajinné oblasti (CHKO). RNDr. František Pojer sdělil, že je 
nutno se řídit zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ing. Luboš Tesař na příkladu z praxe 
informoval, že majitelé pozemků jsou povinni dokládat stanovisko správy CHKO. Zároveň 
upozornil, že je pečlivě vybíráno, které pozemky budou do platformy zapojeny. 

Přítomní diskutovali o dalším postupu, které probere podrobněji představenstvo, 
nicméně se jeví jako vhodný postup, aby starostové obcí byli platformou bezKempu vždy 
informováni o záměru pronajmout pozemek na jejich katastru. 

Mgr. Dušan Tomčo poděkoval Ing. Luboši Tesařovi a zeptal se, zda má někdo 
z přítomných připomínky či dotazy. Nikdo již nevystoupil. 

 

5. Představení SmartGuide 

Eliška Hochsteigerová přítomným představila Aleše Holana ze společnosti SmartGuide, 
která provozuje stejnojmennou turistickou aplikaci – audio průvodce.  

Aleš Holan odprezentoval projekt, jež proměňuje mobilní zařízení v osobní multimediální 
průvodce. Zdůraznil, že díky jednání s CzechTourism došli k modifikaci projektu, tak aby 
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byl výhodnější pro partnery. Řekl, že efektem aplikace je také ošetření přístupu 
k turistickým datům a jejich následné využít (obdobně jako data od mobilních 
operátorů). 

Přítomní diskutovali o využívání dat jako o potřebném faktoru – musíme vědět, jak se 
turisté pohybují v území. Ing. Jiří Bouček a Ing. Martin Hrdlička vznesli dotaz ohledně 
poplatků partnerů. Aleš Holan reagoval, že toto aktuálně nastavují. Volně přístupný 
obsah by mělo být možné zveřejnit pouze s poplatkem v řádu stokorun (za převod 
do audio verze). Zpoplatněný (obchodovatelný) obsah bude samozřejmě v jiných 
částkách, společnosti jde o nastavení vzájemně výhodného business modelu. 

Eliška Hochsteigerová se dotázala na počet stažení aplikace v ČR v rámci operačních 
systému IOS a Android. Aleš Holan odpověděl, že se jedná dohromady přibližně 
o 100 000 stažení. Eliška Hochsteigerová reagovala, že projekt je stále ještě poměrně 
v počátcích, 100 000 stažení je málo. 

Ing. Martin Hrdlička se dále tázal na spolupráci SmartGuide s portály Mapy.cz 
a Seznam.cz. Aleš Holan reagoval, že aplikace používá OpenStreetMap.org. 

Následně Mgr. Dušan Tomčo společně s Mgr. Přemyslem Landou a Ing. Martinem 
Hrdličkou diskutovali možnost zapojení Středočeského kraje či Středočeské centrály 
cestovního ruchu, tak aby to pro celé území bylo sjednocené. Nepřišlo by jim vhodné, 
aby každá oblastní destinace měla jinou aplikaci, a proto by toto rádi koordinovali. Eliška 
Hochsteigerová sdělila, že s tím takto počítá. 

Mgr. Dušan Tomčo poděkoval Aleši Holanovi a dotázal se, zda má někdo z přítomných 
další připomínky či dotazy. Nikdo již nevystoupil. Eliška Hochsteigerová dodala, že 
případnou spoluprací do budoucna se budeme zabývat. 

 

6. Diskuze a ukončení 

Na konci jednání proběhla diskuze na téma poutního turismu (memoranda spolku Svatá 
Ludmila, z. s. a Středočeského kraje), dokončované studii dopravy a udržitelného turismu 
v obci Svatý Jan pod Skalou a navazujícím okolí a o rostoucí popularitě farmářských trhů 
na Koledníku (Tetín) vč. možnosti navázání spolupráce s DMO. 

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

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Hochsteigerová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Mgr. Přemysl Landa 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 


