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ZÁPIS  
 
z 18. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 25. srpna 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, člen představenstva (Beroun Golf Club), Josef 
Antoniv, člen představenstva (město Králův Dvůr), Ing. Jiří Bouček, člen představenstva 
(obec Svatý Jan pod Skalou), Eliška Hochsteigerová, ředitelka (DMO Berounsko) 

 

Omluveni 

Janis Sidovský, člen představenstva (městys Karlštejn) 

Hosté 

MVDr. Luboš Gardoň (Geopark Barrandien) 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace  

2. Rozvoj spolupráce s Geoparkem Barrandien 

3. Bezkempu.cz – konkretizace spolupráce 

4. Turistické autobusové spoje  

5. Informace o proběhlých aktivitách spolku 

6. 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 MVDr. Luboše Gardoně, ředitele Geoparku 
Barrandien (dále jen GB). 

Konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 6 přítomných členů ze 7. 
Zapisovatelkou určil Elišku Hochsteigerovou, o ověření požádal Ing. Vojtěcha Matějčka. 

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 – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

 

2. Rozvoj spolupráce s Geoparkem Barrandien 

Mgr. Dušan Tomčo předal slovo MVDr. Luboši Gardoňovi, který přítomným rozdal 
ukázkové tištěné materiály GB. 

MVDr. Luboš Gardoň následně prezentoval GB, zmínil historii a úlohu projektu a získání 
certifikátu národního geoparku. Představil území, které GB zaujímá a které vychází 
z historické mapy Joachima Barranda. 

Následně hovořil o rozvoji aktivit a možnosti propojení s DMO Berounsko. V rámci GB 
jsou pořádány komentované vycházky zaměřené na geologii, výukové programy pro 
školy a obecně jsou realizovány marketingové aktivity se zaměřením na komunikaci 
geologie. V přípravě je také tzv. Trilobitkarta, která by byla jakýmsi členstvím pro 
čerpání služeb v rámci geoparku. Komunikační postavou GB je badatel Brábek, skrze 
jehož příběh mohou návštěvníci blíže poznávat GB.  

MVDr. Luboš Gardoň upozornil, že GB rozhodně nechce konkurovat DMO a že je třeba 
aktivitu GB vnímat jako nadstavbu, kterou DMO může využít. 

Mgr. Dušan Tomčo se doptával na komentované vycházky a ocenil tuto aktivitu. Dále 
Josef Antoniv a Mgr. Dušan Tomčo diskutovali zapojení místních škol do vzdělávacích 
geologických programů. 

MVDr. Luboš Gardoň nastínil, že připravují nové webové stránky, které budou zároveň 
zprovozněny v 5 jazykových mutacích. Velkým cílem je snaha zapsat GB do globální sítě 
geoparků UNESCO. 
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Přítomní se shodli, že by měla být utužena vzájemná komunikace, tak aby DMO vědělo 
o chystaných aktivitách, např. komentovaných vycházkách, a mělo je možnost 
komunikovat.  

 

3. Bezkempu.cz – konkretizace spolupráce 

Mgr. Dušan Tomčo k bodu řekl, že jsme již spolupráci několikrát projednávali, 
s ohledem na charakter projektu i na červnovém jednání valné hromady. Tam bylo 
domluveno, že se na následujícím představenstvu upřesní, jak by spolupráce vypadala.  

Přítomní o tématu diskutovali a shodli se, že forma spolupráce by byla založena 
na partnerské smlouvě za podmínky informování o nových místech v rámci destinace, 
ještě před jejich uveřejněním na platformě bezkempu.cz (jakési „předschválení“). 
DMO Berounsko by pak následně informovala příslušné vedení města/obce, kde se 
pozemek nachází (bez ohledu, zda je členem či partnerem), případně příslušnou správu 
CHKO, pokud by se pozemek nacházel na území některé z CHKO. 

Po uzavření smlouvy by Eliška Hochsteigerová domluvila spolupráci i v rámci 
marketingové komunikace DMO, tak aby místa byla uvedena na webu DMO atp. 
Členům a partnerům by byla zaslána informace o platformě. 

Ing. Martin Hrdlička informoval, že obec Tetín již platformu využívá pro svůj stellplatz, 
hodnotí to kladně. Ing. Jiří Bouček se ho doptával na podrobnosti fungování spolupráce 
a provozu stellplatzu. Dále proběhla diskuze obecně o fenoménu kempování 
s karavany. 

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s uzavřením partnerské 
smlouvy s platformou bezkempu.cz za projednaných podmínek. 

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Usnesení: PŘIJATO 

4. Turistické autobusové spoje 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že v srpnu se společně s Eliškou Hochsteigerovou 
zúčastnili jednání se zástupci ROPID a IDSK k (turistickým) autobusovým spojům 
a obecně dopravě ve Středočeském kraji v návaznosti na Prahu. 

Předseda dále nastínil dvě roviny:  

▪ Autobusové zastávky 
Myšlenka vytvořit autobusovou zastávku na existující trase poblíž turistické 
atraktivity, tak aby lidé měli alternativu dopravě vlastním autem, je vázána 
na samotnou stavební realizaci. Pomine-li se aspekt procesu administrativního 
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schvalování, normy pro parametry zastávky jsou přísné a vybudování nové 
zastávky se pohybuje v řádu statisíců až milionu korun. 
 

▪ Nové spoje, úprava spojů 

Středočeský kraj má nově vytvořen systém financování autobusové dopravy. 
Na financování spojů se podílejí města a obce dle krajem určené metodiky. 
Případné úpravy s sebou vždy ponesou finanční náklady, na nichž se zapojená 
města a obce musí domluvit. 

V rámci kraje funguje pár cyklobusů (využitelné i pro pěší), některé jsou dotovány 
krajem, podílejí se i města a obce. Jsou to spoje, které jsou historicky dány. 
Iniciace nového spoje je možná, bude to ale běh na dlouhou trať. 

Mgr. Dušan Tomčo ocenil, že na jednání zástupci ROPID a IDSK vyjádřili ochotu 
případné změny řešit, což předseda oceňuje, nicméně vždy je v této problematice alfou 
a omegou financování. 

Přítomní diskutovali následně o systému veřejné dopravy. Úlohou DMO Berounsko by 
určitě mělo být komunikovat potřeby území v cestovním ruchu vyšším úrovním. Dále 
se přítomní dotazovali na smysl cyklobusů. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že lidé nemusí 
jezdit (anebo chodit) pouze okruhy, ale hledají trasy z bodu A do bodu B. Dost často se 
také stává, že cyklisté s koly přijedou autem (nevyrážejí z domova). Výhodou je tak 
cyklobus, který staví u míst, kde mohou lidé auto bez problémů zanechat (např. P+R 
parkoviště). 

Mgr. Dušan Tomčo navrhnul, že bychom v rámci DMO měli připravit náměty 
na zlepšení autobusových spojů s ohledem na potřeby turistů, tak abychom měli 
podklad pro další jednání, ať už s krajem či například s Ministerstvem pro místní rozvoj, 
které poskytuje dotační prostředky na infrastrukturu v cestovním ruchu (například by 
mohlo být zohledněno budování zastávek u turistických cílů). Přítomní souhlasili. 

Ing. Jiří Bouček zmínil aktuálně finalizovanou studii zadanou CHKO Český kras 
k dopravnímu řešení oblasti Svatého Jana pod Skalou a okolí s ohledem na přetěžování 
automobilovou dopravou. V rámci diskuze se mluvilo i o turistickém vláčku, Eliška 
Hochsteigerová informovala, že například v okresním městě Mělník funguje turistický 
vláček, který z města jezdí i k hradu Kokořín (ve vybrané dny, pokud je dostatek 
pasažérů). Vláček je čistě soukromým podnikatelským projektem.  

Eliška Hochsteigerová téma uzavřela tím, že v rámci marketingové komunikace výletů 
z Prahy na Berounsko byla navázána spolupráce s Vysokou školou obchodní v Praze 
a zmíněnými organizacemi. Studenti v rámci seminářů poprvé zpracovali 3 výlety, tak 
aby bylo možno využít texty na www.berounsko.net a zároveň zpracovali i texty 
pro Facebook příspěvky. Texty výletů, resp. jejich koncipování bylo překontrolováno 

http://www.berounsko.net/


 

5 
Berounsko, z. s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

ze strany ROPID a IDSK. Následně DMO výlety uveřejnilo (přítomným bylo promítnuto) 
a na Facebooku výlety sdílela stránka Pražské integrované dopravy. V takto nastavené 
spolupráci mají zájem všichni pokračovat i v nadcházejících obdobích. 

5. Informace o proběhlých aktivitách spolku 

Předseda předal slovo Elišce Hochsteigerové, aby přítomné informovala o proběhlých 
aktivitách. 

Eliška Hochsteigerová připomenula, že DMO získalo certifikaci na další rok (celkem 
94 bodů ze 100). V polovině srpna také DMO obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Dále informovala, že Středočeská centrála cestovního ruchu má nového ředitele. Dnes 
se v jejích prostorách konalo jednání s radním pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch k programu pro destinační managementy na další rok. 

Začátkem července byla provedena pracovníky krajského úřadu veřejnosprávní 
kontrola dotace čerpané v roce 2020. Kontrola proběhla v pořádku, nebyly zjištěny 
nedostatky. 

V rámci projektu TOURDATA CzechTourism je možnost nechat si zpracovávat 
interaktivní návštěvnost turistických cílů a hromadných ubytovacích zařízení na web 
DMO. Samozřejmě jsou s tím spojeny fixní roční náklady. Přítomní se shodli, že toho 
zatím DMO nevyužije. 

Eliška Hochsteigerová přítomným promítla připravovanou e-brožuru výhod členství a 
partnerství. Přítomní se shodli, že to bude klíčový materiál pro jednání po volbách 
s potenciálními členy a partnery z řad obcí. 

Ediční činnost – turistické tištěné materiály distribuované do informačních center 
a míst. Vydáno: 

▪ produktová brožura „Berounsko všemi smysly“,  
▪ produktová brožura „Berounsko po stopách českých králů“, 
▪ produktová mapa k poutnímu turismu ve spolupráci s DMO Brdy a Podbrdsko 

„Cestujte pěšky jako kdysi naši předkové“. 

Přítomní zmíněné materiály obdrželi fyzicky k prohlédnutí. Dále jim byl promítnut 
připravovaný materiál „Z Křivoklátu na Karlštejn“ – popis tras mezi těmito hrady (autem, 
vlakem, po vodě, na kole a pěšky). 

Eliška Hochsteigerová informovala, že se chystá analýza hnědého značení (směrovek, 
typ IS24). Mezi přítomnými proběhla diskuze k hnědým značkám na dálnici (IS23). 
DMO Berounsko by se mělo snažit s CzechTourism řešit zamítnuté žádosti. 

https://www.berounsko.net/tag/verejna-doprava/
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V letošním roce bude DMO také pokračovat v realizaci venkovních map a naučných 
stezek. Zatím o mapu zájem projevil Karlštejn, Dvůr Všerad. Připravuje se obnova 
naučné stezky Svatojánské památky a vznik naučné stezky v Hýskově. Novou naučnou 
stezku by v dalším roce chtěl realizovat i Králův Dvůr. 

6. Diskuze a ukončení 

Přítomní diskutovali o cyklostezkách a cyklotrasách a také o městské policii ve vztahu 
k problémům cestovní ruchu. 

Mgr. Dušan Tomčo upozornil, že další jednání představenstva máme naplánováno 
po komunálních volbách na 6. října od 15:00 (kancelář DMO). Závěrem poděkoval 
za jednání a s přítomnými se rozloučil. 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Hochsteigerová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Ing. Vojtěch Matějček 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo 

 


