Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun

ZÁPIS č. 2/2021
z on-line jednání Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun
konaného dne 22. 4. 2021 od 15.00 hodin prostřednictvím platformy Skype
ÚČAST
Členové komise: Radek Dolejš (předseda), dr. Viktor Korček (místopředseda), Ing. Michal
Mišina, Mgr. Vlastimil Kerl, Mgr. Lukáš Němčík, Kateřina Hájková, Mgr. Petr Bielik
Omluveni: Peter Kuhar, Ing. Vojtěch Matějček
Tajemnice: Bc. Eliška Švandová – odbor školství a volnočasových aktivit
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města Beroun, Ing. Simona Boldi – vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit, Mgr. Kateřina Masopustová – ředitelka MKC Beroun,
Lenka Chudobová – vedoucí MIC Beroun

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
Návrh plnění Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2021–2022
Představení plánů MIC pro nejbližší období včetně možnosti získávání dotací
Tištěné propagační materiály města – revize, inventura a inovace
Různé
Závěr
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JEDNÁNÍ
K bodu 1 a 2 – Zahájení a schválení programu jednání
Jednání komise zahájil a dále řídil předseda komise Radek Dolejš. Eliška Švandová
informovala, že z jednání bude pořizován záznam, nikdo z přítomných neměl námitky.
Předseda uvítal nového člena Mgr. Petra Bielika a vyzval ho, aby se krátce představil.
Mgr. Petr Bielik informoval, že žije v Berouně od 80. let. V rámci svého zaměstnání často
cestuje do zahraničí, odkud může čerpat inspiraci, mimo jiné pracoval v bývalém
partnerském německém městě Wittstock.
Radek Dolejš informoval o pravidlech jednání skrze platformu Skype.
Předseda jmenoval zapisovatelkou tajemnici komise Elišku Švandovou a ověřovatelem
Ing. Lukáše Němčíka. Dále požádal tajemnici o sečtení počtu přítomných členů.
Ta konstatovala, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 7 členů a komise
je tak usnášeníschopná.
Radek Dolejš sdělil, že program jednání byl dán na pozvánce a vznesl dotaz, zda je návrh
na změnu programu, nikdo nevystoupil.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 3 – Kontrola usnesení
Eliška Švandová informovala přítomné o usnesení rady města č. 103/64/RM/2021 ze dne
24. 3. 2021, kterým rada vzala na vědomí zápis č. 1 z jednání komise pro cestovní ruch
a kterým schválila plán práce na rok 2021. Dále tajemnice informovala o usnesení
č. 104/64/RM/2021 z téhož dne, kterým rada projednala koncepci cestovního ruchu,
doporučila zastupitelstvu dokument schválit a uložila OŠVA zajistit projednání ve finančním
a kontrolním výboru.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun bere na vědomí plnění usnesení.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 4 – Návrh plnění koncepce
Předseda Radek Dolejš shrnul proces projednávání koncepce cestovního ruchu s tím,
že finálně by se měl dokument projednat ve finančním a kontrolním výboru a následně
na červnovém jednání zastupitelstva.
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Předseda vyzval tajemnici, aby shrnula plán plnění. Ta informovala, že je koncipován
na 2 roky a je členěn dle priorit, které korespondují s návrhovou částí koncepce. Následně
jednotlivé aktivity podrobně prošla.
Ing. Michal Mišina sdělil, že mu v plánu chybí udržitelnost turismu z pohledu dopravy
(s ohledem na plánované řešení parkování v části Hostim v návaznosti na turistickou
vytíženost Svatého Jana pod Skalou). Předseda Radek Dolejš sdělil, že toto tam bude
dopracováno v návaznosti na formulace v koncepci.
Dále na podnět dr. Viktora Korčeka proběhla diskuze o partnerských městech a vzájemné
prezentaci. Předseda navrhnul toto projednat na dalším zasedání, tajemnice potvrdila, že
téma v rámci plánu práce opravdu připadá na další jednání. Ing. Michal Mišina doplnil, že je
to potřeba řešit s Hanou Tučkovou, která je v rámci úřadu pověřena koordinací partnerských
vztahů.
Další podněty nezazněly a předseda proto přistoupil k hlasování o usnesení.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun schvaluje Plán plnění 2021–2022
Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2020–2030.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 5 – Představení plánů MIC pro nejbližší období
Předseda Radek Dolejš uvedl bod. Mgr. Kateřina Masopustová předala rovnou slovo Lence
Chudobové, vedoucí MIC Beroun.
Lenka Chudobová informovala, že MIC je členem Asociace turistických informačních center
ČR, v rámci které je MIC certifikováno. Recertifikace se uskuteční v roce 2022. V minulém
roce asociace provedla mystery shopping,1 který měl výborné výsledky, výtkou byla pouze
absence stojanu na kola přímo před objektem MIC.
Dále informovala, že Středočeský kraj pro letošní rok vypsal dotační titul pro informační
centra, v rámci kterého bude požádáno právě na zmíněný stojan na kola, dále budou finance
požadovány na technické dovybavení a modernizaci MIC. Původně bylo zamýšleno žádat
na zřízení e-shopu, to ale dotační podmínky neumožňují.
V minulém roce byl spuštěn nový web MIC, v jehož rámci byl připraven kalendář akcí.
V letošním roce dojde k inovaci kalendáře, pořadatelé budou moci vkládat akce sami (MIC
bude autorizovat). Plánem do budoucna je také kalendář transformovat i do mobilní
aplikace.
Dále MIC pro letošní sezónu připravilo nové prodejní předměty.

1

Kvalitativní metoda průzkumu kvality služeb, kdy fiktivní nakupující vystupuje jako normální zákazník. Personál ani vedení
zkoumané organizace netuší, že se jedná o fiktivního nakupujícího.
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Radek Dolejš poděkoval za představení plánu a sdělil, že nyní bude prostor pro dotazy. Sám
navrhnul, zda na weby (město, MIC, MKC, Berounsko) nezařadit stream z webových kamer
(rozhledna, medvědárium a aquapark). Proběhla diskuze k technické realizaci. Mgr. Dušan
Tomčo sdělil, že k projednání je nutno znát finanční a časovou náročnost. Ing. Michal Mišina
informoval, že toto by mohlo připravit IT.
Ing. Lukáš Němčík otevřel diskuzi k sociálním sítím a případnému virtuálnímu průvodci
městem ve vztahu k dotačním titulům. Radek Dolejš reagoval, že by bylo vhodné připravit QR
trasy pro rodiny s dětmi, s čímž Ing. Lukáš Němčík souhlasil s doplněním, že by to mělo být
provázáno s vizuálním ztvárněním
Mgr. Dušan Tomčo informoval o sociálních sítích města a DMO Berounsko. Podotkl, že
virtuální prohlídky jsou obohacením nejen pro turisty, ale i pro místní. Ing. Lukáš Němčík
k sociálním sítím dodal, že komise v minulosti mluvila o případné spolupráci se studenty.
Lenka Chudobová informovala o zapojení do aplikace Smart Guide, s kterou spolupráce dále
pokračuje (jednání o placené nadstavbě).
Eliška Švandová k tématům doplnila, že virtuální prohlídka města existuje na webu MIC,
realizovala se v minulém roce. Jedná se o 360o pohledy z 15 míst různě po městě. Ohledně
podílení se studentů na sociálních sítích nevyšla spolupráce se studentkou VŠE, která se
v minulém roce účastnila jednání komise.
Dále se Eliška Švandová zeptala, zda by nebylo vhodné webové kamery a QR trasy s ohledem
na vizuální ztvárnění zapracovat do plánu plnění koncepce. Přítomní souhlasili.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun bere na vědomí plány MIC Beroun
pro nejbližší období.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 6 – Tištěné propagační materiály města – revize inventura a inovace
Předseda Radek Dolejš informoval, že z jednání se omluvila vedoucí oddělení komunikace
Mgr. Jitka Soukupová, takže je možné, že informace nebudou detailní.
Předseda společně s tajemnicí nastínili aktuální situaci, členům byla zaslána podoba 4 letáků.
Nejstaršími z nich je oranžový a modrý. Již dříve se řešilo, že vizuál by bylo vhodné provázat
s DMO Berounsko. Dále je nutno aktualizovat mapové podklady a fotografie (DMO
Berounsko disponuje novými kvalitními fotkami). Stejně tak po obsahové stránce budou
nutné úpravy a zařazení nových informací.
Lenka Chudobová k letáčkům řekla, že modrý a oranžový jsou poněkud nešikovné svým
formátem – dlouhá skládačka. Jejich přední stránka není navíc tolik poutavá, což
vypozorovala na návštěvnících MIC (sahají po poutavějších letácích). Pokud by měla být
zachována tato forma, volila by rozdělení do dvou menších. Dále upozornila na průvodce
„Beroun mě bere“.
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Mezi přítomnými proběhla diskuze o formátu tištěných turistických materiálů.
Dr. Viktor Korček uvedl, že v tištěných materiálech mu chybí kontakt na zdravotní péči,
v rámci informací o medvědech by měl být více vizuálně zpropagován samostatný
večerníček, kvůli kterému jsou medvědi slavní. V seznamu akcí mu chybí trhy. Dále sdělil, že
by na tištěných materiálech měl být QR kód anebo odkaz, který by návštěvníkům umožnil
materiál elektronicky sdílet.
Radek Dolejš ještě doplnil, že v turistické tištěné prezentaci chybí síť sdílených elektrokol
v Berouně a okolí.
Mgr. Vlastimil Kerl řekl, že by bylo dobré, aby turistické materiály byly ke stažení jak
na stránkách města, MIC, tak i Berounska. Lenka Chudobová informovala, že některé
materiály lze již stáhnout na webu MIC.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun doporučuje oddělení komunikace KT
a OŠVA a, aby ve spolupráci připravili aktualizaci a inovaci tištěných turistických letáků a online materiálů.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 7 – Různé
Dr. Viktor Korček se zeptal na situaci okolo Hotelu Na Ostrově. Ing. Michal Mišina sdělil, že jej
koupila firma Pražská správa nemovitostí. Proběhla diskuze nad ztrátou ubytovacích lůžek.
Mgr. Vlastimil Kerl otevřel diskuzi k chystané pouti ke sv. Ludmile, která má proběhnout
v září. Diskutovalo se následující:
 dopravní zajištění vč. tranzitu skrz Beroun,
 spolupráce se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, Tetínem a organizátory,
 rozprostření návštěvníků v rámci akce,
 spolupráce na přípravách a program,
 kolize s jinými akcemi aj.
Ing. Simona Boldi informovala, že je k této poutní akci připravována tisková konference, kde
budou veřejnosti sděleny první podrobnosti. Dále je chystáno velké jednání, kterého se
budou účastnit i zástupci města Beroun a kde se bude akce komplexně řešit.
Předseda se dotázal v jakém stadiu je rozšíření stanic elektrokol. Mgr. Dušan Tomčo
informoval o připravovaných lokalitách v letošním roce.
Mgr. Vlastimil Kerl se dotázal na rozvoj Městské hory. Ing Michal Mišina informoval, že
město s revitalizací počítá. Dále se diskutovalo doplnění laviček a košů.
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K bodu 8 – Závěr
Předseda Radek Dolejš navrhnul termín dalšího setkání na čtvrtek 10. června 2021
od 15:00, přítomní souhlasili. Předseda sdělil, že všichni budou informováni, zda se bude
jednání konat osobně či on-line. Variantou je kombinovaná forma.
Na závěr poděkoval předseda všem přítomným členům a hostům za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Bc. Eliška Švandová

……………………………………………..

Ověřil: Ing. Lukáš Němčík

……………………………………………..

Předseda komise: Radek Dolejš

……………………………………………..
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