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ZÁPIS  
 
z 6. jednání valné hromady spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 16.00 dne 6. prosince 2022 v Kulturním domě 
Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Tetín. 
 

 

 

Přítomní členové 

Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Mgr. Přemysl Landa (město Zdice), Josef Antoniv 
(město Králův Dvůr), Josef Trpišovský (obec Srbsko), Ing. Martin Hrdlička a Mgr. Vojtěch 
Hrdlička (obec Tetín), Ing. Vojtěch Matějček (Royal Beroun Golf Club, Beroun Forest), 
Ing. Jiří Bouček (obec Svatý Jan pod Skalou), Ing. Bohumil Stibal (Dvůr Všerad), 
PhDr. et Mgr. Petr Weber (městys Karlštejn), Lenka Chudobová (Městské kulturní 
centrum Beroun – Městské informační centrum Beroun), Mgr. Jiří Prošek (fyzická os.) 

 

Omluvení členové 

Pavel Hubený (obec Hudlice) 

 

Přítomní partneři 

Ing. Pavla Dvořáková (MAS Mezi Hrady), Jaroslav Merta (městys Liteň) 

 

DMO Berounsko 

Eliška Hochsteigerová, Karolína Kovaříková 
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Navržený program 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba členů představenstva 
3. Volba členů dozorčí rady 
4. Akční plán 2023 
5. Prezentace společnosti SILVER JET 
6. Diskuze a ukončení 

 

1. Zahájení a úvodní informace 

Jednání valné hromady zahájil v 16:00 Ing. Martin Hrdlička, který přítomné přivítal 
v Kulturním domě Tetín. Slovo předal Mgr. Dušanu Tomčovi, který jednání dále vedl. 
Poděkoval obci Tetín a jejím zástupcům za roli hostitele jednání. 

Mgr. Dušan Tomčo upozornil, že vzhledem k mládí destinační agentury se jedná o první 
valnou hromadu, kde se bude volit představenstvo a dozorčí rada. Souvisí to také s tím, 
že se konaly komunální volby. 

Konstatoval, že valná hromada dnes rozhoduje 11 hlasy ze 13. Eliška Hochsteigerová 
informovala o dřívějších odchodech členů. Sdělila, že valná hromada bude i v pozdějším 
čase usnášeníschopná. 

Mgr. Dušan Tomčo stanovil zapisovatelkou a skrutátorkou Elišku Hochsteigerovou 
a o ověření požádal Josefa Antoniva, který souhlasil. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 

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

Hlasování: Pro – 11, 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. 

 

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

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

Usnesení: PŘIJATO 
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Eliška Hochsteigerová informovala o proběhlých aktivitách druhého pololetí roku 2022. 

Destinační agentura (nebo také organizace destinačního managementu, zkratkou 
DMO) získala na začátku pololetí znovu certifikaci (94 bodů ze 100).  

Bylo získáno rozhodnutí o přidělení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, projekt je 
téměř dokončen – byl zaměřen na rozvoj on-line marketingu (zejména formulář pro 
vkládání akcí a jazykové mutace na webových stránkách). 

DMO prošlo veřejnosprávní kontrolou dotace poskytnuté v roce 2020 od Středočeského 
kraje. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že DMO bylo za hospodaření pochváleno. 

Je aktivně rozvíjena spolupráce se Středočeskou centrálou cestovního ruchu 
a CzechTourismem (krajskou a národní DMO). Začíná se s přípravou žádosto o dotaci na 
destinační management a marketing na rok 2023 v rámci programu od Středočeského 
kraje. 

V rámci jednání bylo otevřeno téma veřejné dopravy ve vztahu k cestovnímu ruchu. 
DMO jednalo s Regionálním operátorem pražské integrované dopravy (ROPID) 
a Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK). Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že to 
vnímá jako důležitý úkol, aby k nám turisté, zejména z Prahy, jezdili veřejnou dopravou (i 
když je to běh na dlouhou trať). Eliška Hochsteigerová sdělila, že spolupráce 
s organizacemi bude určitě rozvíjena, aktuálně probíhá již na marketingové úrovni. 

Finalizuje se brožura výhod pro členy a partnery – začátkem příštího roku vyjde tiskem. 
Zároveň byl vydán nový tištěný materiál materiál „z Křivoklátu na Karlštejn“, k dispozici 
je v informačních centrech, případně ke stažení na webových stránkách. 

Prezentační akce, kde mělo DMO během roku stan, oslovily za tento rok na přímo 
cca 3 400 návštěvníků. 

Byly realizovány venkovní mapy (8 ks), např. ve městě Zdice či na Dvoře Všerad, 
připravuje se realizace/obnova dvou naučných stezek v Hýskově a ve Svatém Janu pod 
Skalou (a další obce mají výhledově zájem, jak o naučné stezky, tak i o venkovní mapy). 
Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že vizuální identita na informačních panelech a mapách budí 
pozitivní ohlasy, což potvrdil i Ing. Martin Hrdlička. 

V rámci dalšího rozvoje webových stránek vznikají postupně webové podstránky 
produktových témat, aktuálně už je Berounsko všemi smysly a Po stopách českých králů. 

Došlo k rozšíření fotobanky o fotografie s figuranty – rodiny s dětmi, cyklisté. 

Ing. Martin Hrdlička doplnil, že se Berounsko s Brdy a Podbrdskem (se společným 
produktem) prezentovalo na dvou konferencích zaměřených na poutní turismus, které 
organizoval spolek Svatá Ludmila ve Středočeském a v Jihočeském kraji.  
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2. Volba členů představenstva 

Mgr. Dušan Tomčo informoval, že dle stanov jsou do orgánů voleny fyzické osoby. 
Představenstvo má sedm členů, z nichž čtyři musí být zvoleni z řad zakládajících měst 
a obcí (Beroun, Králův Dvůr, Srbsko, Svatý Jan pod Skalou, Tetín a Zdice). 

Dále upozornil, že dle certifikačních podmínek musí být v orgánech spolku, 
tj. představenstvo a dozorčí rada, minimálně 30 % zastoupení soukromého 
či neziskového (neveřejného) sektoru. Eliška Hochsteigerová upozornila, že každý 
kandidáti musí projevit souhlas s nominací.  

Na základě diskuze mezi přítomnými byli navrženi tito kandidáti: 

▪ Josef Antoniv za město Králův Dvůr,  
▪ Mgr. Vojtěch Hrdlička za obec Tetín, 
▪ Mgr. Přemysl Landa za město Zdice,  
▪ Ing. Vojtěch Matějček za Royal Beroun Golf Club, 
▪ Janis Sidovský za Celebrity Management (Noc na Karlštejně), 
▪ Mgr. Dušan Tomčo za město Beroun, 
▪ Josef Trpišovský za obec Srbsko. 

Všichni přítomní kandidáti vyjádřili souhlas svůj souhlas s nominací na členy 
představenstva. Janis Sidovský, který se nemohl zúčastnit, dodal svůj souhlas písemně. 

Mezi přítomnými proběhla diskuze o způsobu hlasování. Vzhledem k tomu, že je sedm 
kandidátů do sedmičlenného představenstva, tak se přítomní shodli, že se bude hlasovat 
aklamací a o všech nominovaných v rámci jednoho usnesení. Následně bylo přistoupeno 
k usnesení a hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. volí tyto fyzické osoby za členy 
představenstva: 

▪ Josef Antoniv, narozen 17. 10. 1978, bytem Nad Stadionem 344, 267 01 Králův Dvůr,  
▪ Mgr. Vojtěch Hrdlička, narozen 11. 7. 1996, bytem Na Průhonech 270, 266 01 Tetín,  
▪ Mgr. Přemysl Landa, narozen 6. 9. 1979, bytem Velizská 753, 267 51 Zdice,  
▪ Ing. Vojtěch Matějček, narozen 17. 11. 1957, bytem Vorlova 412, 266 01 Beroun,  
▪ Janis Sidovský, narozen 21. 1. 1968, bytem Karlštejn 136, 267 18 Karlštejn,  
▪ Mgr. Dušan Tomčo, narozen 20. 4. 1976, bytem K Dědu 434, 266 01 Beroun, 
▪ Josef Trpišovský, narozen 24. 5. 1982, bytem V Chaloupkách 123, 267 18 Srbsko. 

 

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

Usnesení: PŘIJATO 
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Mgr. Dušan Tomčo k představenstvu, ale i celé DMO dodal, že funguje právě díky lidem, 
kteří jsou ochotni věnovat svůj čas záležitostem DMO, čehož si osobně moc cení. 

Ing. Martin Hrdlička na základě zkušeností ze spolku Svatá Ludmila navrhl ke zvážení, že 
by v budoucnosti mohla jednání představenstva probíhat za účasti všech členů 
a partnerů. Mgr. Dušan Tomčo uvedl, že již tato praxe v jednání představenstva funguje 
způsobem účasti hostů či stálých hostů. 

 

3. Volba členů dozorčí rady 

Mgr. Dušan Tomčo k volbě členů dozorčí rady sdělil, že je tvořena třemi členy. Připomněl, 
že dle certifikačních podmínek musí být v orgánech spolku, tj. představenstvo a dozorčí 
rada, minimálně 30 % zastoupení soukromého či neziskového (neveřejného) sektoru. 
Eliška Hochsteigerová upozornila, že každý kandidáti musí projevit souhlas s nominací.  

Na základě diskuze mezi přítomnými byli navrženi tito kandidáti: 

▪ Ing. Jiří Bouček za obec Svatý Jan pod Skalou, 
▪ Mgr. Pavel Hynek za BIKEHERO a RUNHERO, 
▪ Ing. Bohumil Stibal za Dvůr Všerad. 

Všichni přítomní kandidáti vyjádřili souhlas svůj souhlas s nominací na členy dozorčí 
rady. Mgr. Pavel Hynek, který se nemohl zúčastnit, dodal svůj souhlas písemně. 

Přítomní se shodli vzhledem k počtu tří kandidátů do tříčlenné dozorčí rady na hlasování 
aklamací a o všech nominovaných v rámci jednoho usnesení. Následně bylo přistoupeno 
k usnesení a hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. volí tyto fyzické osoby za členy dozorčí 
rady: 

▪ Ing. Jiří Bouček, narozen 1. 1. 1959, bytem Na Výsluní 100, 266 01 Beroun,  
▪ Mgr. Pavel Hynek, narozen 19. 10. 1979, bytem Lidická 394/49, 266 01 Beroun,  
▪ Ing. Bohumil Stibal, narozen 11. 5. 1963, Všeradice 90, 267 26 Všeradice. 

 

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

Usnesení: PŘIJATO 

4. Akční plán 2023 

Eliška Hochsteigerová informovala, že návrh akčního plánu byl přítomným zaslán 
s předstihem e-mailem a mají ho k dispozici i v tištěné podobě. 
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Sdělila, že akční plán DMO vychází ze strategického dokumentu Program rozvoje 
cestovního ruchu v turistické destinaci Berounsko 2020–2025. Akční plán je dělen do tří 
prioritních oblastí jako strategický dokument. 

Priorita č. 1 – Destinační management 

Základní aktivitou je rozšiřovat zejména členskou, potažmo partnerskou základnu. 
K tomu by měla přispět i téměř finalizovaná brožura výhod spolupráce s DMO, která 
v příštím roce vyjde tiskem. Mgr. Dušan Tomčo doplnil, že je třeba v rámci oslovování 
propojovat témata a využívat kontaktů. 

Mezi přítomnými proběhla diskuze k oslovování nezapojených obcí, Ing. Martin Hrdlička 
navrhnul připravit motivační dopis pro starosty. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že v rámci 
akčního plánu je navrženo svolání všech starostů z území na jednání. Ing. Jiří Bouček 
navrhnul využít tradičního srazu starostů na Tetíně, Mgr. Dušan Tomčo reagoval, že je to 
třeba dříve než v září. 

Dále bude DMO podávat žádost o recertifikaci, nově bude možno žádat o certifikát 
na 3 roky, což s sebou ponese administrativní úlevu. V rámci zkvalitnění podmínek 
kanceláře je cílem zařídit Wi-Fi připojení a promítací plátno. Samozřejmostí jsou 
vzdělávání akce pro pracovníky a členy orgánů DMO a členy a partnery. 

Jako v minulých letech bude rozvíjena 3K platforma – již probírané setkání starostů. Dále 
setkávání představenstva, valné hromady a pracovní skupiny pro marketingové aktivity.  

Samozřejmostí je sběr a analýza dat cestovního ruchu. 

Priorita č. 2 – Nabídka cestovního ruchu 

Bude rozvíjena spolupráce s celorepublikovými organizacemi, jejichž působení 
se dotýká cestovního ruchu – AOPK ČR, NPÚ, KČT aj. 

Řešenou aktivitou je také veřejná doprava ve vztahu k cestovnímu ruchu, koordinace 
projektů a marketing – výlety veřejnou dopravou (zejm. zaměřené na obyvatele Prahy), 
spolupráce s organizacemi ROPID a IDSK. 

Bude podporován rozvoj cyklostezky Po stopách českých králů, která je páteřní 
v destinaci. K tomu Mgr. Dušan Tomčo podotkl, že cílem by mělo být setkání na kraji 
(vzájemná koordinace, podpora). 

Určitě se bude pokračovat v realizaci venkovní map a v realizaci či obnově naučných 
stezek. O naučné stezky eviduje DMO zájem ze stran obcí, záměrem je připravit k tomuto 
tématu krátký manuál.  

Bohužel se v letošním roce nepodařilo analyzovat hnědé dopravní ukazatele – oslovení 
dodavatelé zmapování byli buď vytížení nebo nereagovali. Ing. Martin Hrdlička odmítl, že 
by to DMO mělo řešit externím dodavatelem, tyto informace měla evidovat Krajská 
správa a údržba silnic či Ředitelství silnic a dálnic. Od těchto institucí bychom se měli 
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snažit získat data. Ing. Jiří Bouček podotkl, že se mu zdá záměr v nesouladu s podporou 
veřejné dopravy. Eliška Hochsteigerová vysvětlila, že nejde o lákání turistů, kteří využívají 
automobilovou dopravu, ale že jde o usnadnění orientace v rámci území – pokud se zde 
již turisté autem pohybují. Dále sdělila, že to bylo i jedno z témat pracovní skupiny pro 
cestovní ruch při Regionální stálé konferenci Středočeského kraje. 

Samozřejmostí je v příštím roce také podpora certifikace turistických informačních 
center. Zároveň by měla být zahájen diskuze o poplatku z pobytu mezi obcemi – kdo 
vybírá a kdo ne, zda nesjednotit výši poplatku. 

Priorita č. 3 – Destinační marketing 

V rámci destinačního marketingu budou probíhat standardní aktivity jako v minulých 
letech. Je stále potřeba pracovat na budování značky, budou vydávány a do 
informačních center distribuovány tištěné materiály – letáčky členů a partnerů, trhací 
mapy, turistické brožury, produktové materiály a další. Bude potřeba vydat a revidovat 
image brožuru z roku 2019.  

Bude se pokračovat v prezentačních akcích se stanem DMO na významných událostech 
v území. Určitě se bude pracovat na rozvoji webových stránek (obsah), pravidelná aktivita 
vč. reklam či soutěží na sociálních sítích je samozřejmostí.  

V letošním roce byla rozšířena fotobanka poprvé o fotografie s figuranty, určitě je ale 
třeba v této aktivitě pokračovat a mj. se zaměřit i na získání kvalitních fotografií akcí. 

Vyjde návštěvnická karta pro rok 2023, DMO se začne aktivně zabývat možnostmi její 
digitalizace. Ing. Martin Hrdlička informoval, že v tomto směru vyvíjí aktivitu 
CzechTourism, určitě nedoporučuje vyvíjet vlastní řešení (nákladné), ale hledat vhodnou 
platformu. Eliška Hochsteigerová informovala, že k tomuto proběhl od CzechTourismu 
workshop, má kontakty na možné dodavatele platforem. 

Rozvoj jednotlivých produktů (Berounsko všemi smysly, Po stopách českých králů, 
Krajem Berounky dětskýma očima, Cestujte pěšky jako kdysi naši předkové, tj. poutní 
turismu, a návštěvnická karta) je v rámci dokumentu akčního plánu rámcově rozepsán 
pod všemi aktivitami.  

V 17:00 se omluvila Lenka Chudobová, rozloučila se a jednání opustila (valná hromada 
rozhoduje 10 hlasy ze 13). 

Mgr. Dušan Tomčo otevřel diskuzi k celému návrhu akčního plánu. 

Ing. Bohumil Stibal k produktu Krajem Berounky dětskýma očima navrhnul výtvarné 
zpracování dětmi, uvedl příklad, kdy děti zpracovávaly obrázky pro hasiče. Přítomným se 
nápad líbil. 

Josef Trpišovský, navrhnul, že je určitě potřeba vysvětlit novým zástupcům obcí základní 
principy destinačního managementu. Dále hovořil o potřebě enviromentální výchovy 
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vůči mladistvým a veřejnosti s ohledem na CHKO. Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že se již 
s AOPK ČR (správami CHKO) řešily možnosti různých vycházek s průvodci (rozšíření, 
zkvalitnění). PhDr. et Mgr. Petr Weber informoval, že na Karlštejně se vycházky často 
realizují. Eliška Hochsteigerová doplnila, že téma ochrany přírody se DMO snaží 
pravidelně reflektovat např. v turistických novinách. 

Mgr. Vojtěch Hrdlička upozornil na akci Královský průvod, je zde potenciál zapojit další 
obce a aktéry z okolí. 

Nikdo další se do diskuze následně nezapojil, bylo přistoupeno k usnesení a hlasování. 

 

Usnesení: Valná hromada spolku Berounsko, z. s. bere na vědomí návrh akčního plánu 
na rok 2023 s navrhovanými připomínkami. 

Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

5. Prezentace společnosti SILVER JET 

Bylo předáno slovo Leoši Konečnému, zástupci soukromého dopravce SILVER JET, který 
nově začal na území Berounska provozovat nízkokapacitní turistické spoje, mikrobusy 
(9místné – výhoda ohledně požadavků na řidiče, stačí řidičský průkaz sk. B). 

Leoš Konečný představil dopravní službu, vizi společnosti, trasy, které jezdí (Karlštejn, 
Srbsko, Velká Amerika, Svatý Jan pod Skalou) a plány společnosti do budoucna. Doplnil, 
že původní záměr směřoval na obyvatele Prahy, které chtějí dopravovat na Berounsko, 
nicméně jako zajímavé se ukázaly spoje mezi jednotlivými atraktivitami na Berounsku. 
Přítomným promítal prezentaci, kterou Eliška Hochsteigerová pošle společně se 
zápisem z jednání valné hromady. 

V 17:30 se omluvil Josef Trpišovský, rozloučil se a jednání opustil. 

Ing. Jiří Bouček se dotázal, kdy s činností začali. Leoš Konečný odpověděl, že na konci 
tohoto léta. Jsou stále tedy v testovacím provozu a zkoumají, kde je poptávka po 
přepravě. 

Mgr. Dušan Tomčo se dotázal na propagaci spojů, cenu jízdenek a případů, kdy nestačí 
kapacita minibusu. Leoš Konečný reagoval, že komunikují na webových stránkách 
a sociálních sítích. Jízdenka z Prahy stojí 139 Kč, mezi turistickými cíli na Berounsku pak 
69 Kč. Zatím se nestalo, že by kapacita mikrobusu nestačila, ale v případě rostoucí 
poptávky jsou schopni vypravit více spojů. 
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Ing. Martin Hrdlička podotknul, že by rozhodně stálo ke zvážení zavést trasu Beroun – 
Tetín – Koněpruské jeskyně. 

V 17:45 se omluvil Mgr. Přemysl Landa, rozloučil se a jednání opustil. 

Dále mezi přítomnými proběhla diskuze k možné spolupráci s DMO. Určitě se nabízí 
vytipovat další místa (v případě zájmu těchto míst), kam by společnost mohla vypravovat 
spoje. Mgr. Dušan Tomčo řekl, že by k tomu bylo vhodné uspořádat ještě setkání 
a promyslet mechanismus spolupráce. 

Mgr. Jiří Prošek se dotázal na možnost spojů pro cykloturisty, Leoš Konečný řekl, že zatím 
o tom neuvažovali, ale technologicky to proveditelné je (přívěs pro kola). Přítomní se 
shodli, že by to určitě bylo zajímavé. 

V 18:00 se omluvil Ing. Vojtěch Matějček, rozloučil se a jednání opustil. 

 

6. Diskuze a ukončení 

Mgr. Jiří Prošek se dotázal na opravu rozhledny na vrcholu Děd (aktuálně je uzavřena). 
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že rozhledna se bude opravovat v podobě, v jaké je. On 
osobně ji vnímá jako památku, i když není zapsanou kulturní památkou. Proběhla 
diskuze o významu rozhledny, vzhledem k tomu, že byla jednou z prvních kamenných 
rozhleden v Česku. 

Ing. Jiří Bouček se dotázal na vydání návštěvnické karty v příštím roce. Proběhla k tomu 
další diskuze ohledně možnosti počtu zařazených slev a výhod (z technického 
tiskařského hlediska). Ing. Jiří Bouček navrhnul, že by do projektu mohla být zařazena 
sleva ve spolupráci s dopravou SILVER JET. 

Mgr. Vojtěch Hrdlička chtěl v rámci diskuze ocenit pracovní skupinu pro marketingové 
aktivity, které byl doposud součástí. Skupina přichází z dobrými nápady a pracovní 
atmosféra je v ní velmi příjemná. 

Ing. Jiří Bouček sdělil, že se mu dostávají k rukám nabídky spolupráce od jednotlivých 
fyzických osob, s kterými se může domluvit spolupráce v rámci DMO. Ing. Martin 
Hrdlička upozornil, že na pracovním trhu může být pro některé pozice velký počet 
kandidátů a je tedy z čeho vybírat (uvedl příklad ze soukromého sektoru). Při rozšiřování 
DMO o další pracovní úvazek doporučuje vypsat výběrové řízení. 

Mgr. Vojtěch Hrdlička přítomné pozval na adventní trhy, které se budou konat na Tetíně 
11. 12. včetně bohatého doprovodného programu. 

Ing. Jiří Bouček informoval, že se bude otevírat nová naučná stezka u Velké Ameriky, 
v neděli 11. 12. Dále nikdo do diskuze nevstoupil. 



 

10 
Berounsko, z.  s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

V závěru jednání Mgr. Dušan Tomčo poděkoval všem za účast, popřál krásné prožití 
vánočních svátků a jednání ukončil. 

 

 

……………………………………………… 

zapsala 

Eliška Hochsteigerová 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Josef Antoniv 

 

   

Zvolení, na jednání přítomní, členové představenstva (statutárního orgánu), mimo Josefa 
Antoniva (ověřovatele): 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Vojtěch Hrdlička 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Přemysl Landa 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Vojtěch Matějček 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Dušan Tomčo 

 

 

……………………………………………… 

Josef Trpišovský 

 

 

 


