Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun

ZÁPIS č. 1/2020
z jednání Komise pro cestovní ruch konaného dne 22. 1. 2020
od 15.00 hodin v Kanceláři destinační agentury Berounsko
PŘÍTOMNI
Členové komise: Mgr. Ivan Kůs (místopředseda), Ing. Vojtěch Matějček, Radek Dolejš,
Kateřina Hájková, Hana Tučková
Omluveni: Dr. Viktor Korček (předseda), Ing. Michal Mišina, Peter Kuhar, Lucie Dhouib
Tajemnice: Bc. Eliška Švandová – odbor školství a volnočasových aktivit
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo – místostarosta města Beroun, Mgr. Jitka Soukupová – vedoucí
oddělení komunikace
Omluveni: Ing. Simona Boldi – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, Lenka
Chudobová – Městské informační centrum

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

Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Činnost komise v roce 2020 a schválení plánu práce na rok 2020
Zhodnocení činnosti komise v roce 2019
Projednání návrhu Koncepce rozvoje cestovního ruchu
Různé
Závěr

JEDNÁNÍ
K bodu 1 a 2 – Zahájení a schválení programu jednání
Jednání komise zahájil a dále řídil místopředseda Mgr. Ivan Kůs. Místopředseda komise
přivítal všechny přítomné členy a popřál jim vše nejlepší do nového roku. Přivítal hosty
a omluvil nepřítomné.
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Hana Tučková spolku s Kateřinou Hájkovou avizovaly, že budou muset opustit jednání
nejpozději v 17:00. Mgr. Jitka Soukupová informovala, že z pracovních důvodů musí odejít
z jednání v 16:00 a taktéž Ing. Vojtěch Matějček, který odejde nejpozději v 16:15.
Mgr. Ivan Kůs jmenoval zapisovatelkou tajemnici komise Elišku Švandovou a ověřovatelkou
Hanu Tučkovou.
Místopředseda konstatoval, že v čase zahájení jednání komise bylo přítomno 5 členů
a komise je usnášeníschopná.
Mgr. Ivan Kůs dále konstatoval, že program jednání byl dán na pozvánce, a vznesl dotaz, zda
někdo z přítomných nemá návrh na rozšíření či změnu programu. Nikdo z dotázaných návrh
nevznesl.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 3 – Kontrola usnesení
Bc. Eliška Švandová informovala přítomné o usnesení a jejich plnění z minulého jednání
komise, které se konalo 22. 10. 2019 s tím, že žádné dlouhodobé úkoly z minulých jednání
nejsou.
Mgr. Ivan Kůs se v souvislosti s kontrolou plnění usnesení dotázal Hany Tučkové, kam
se posunul rozvoj partnerských vztahů. Hana Tučková odpověděla, že zatím nemá nové
informace, připravuje zhodnocení za rok 2019 a plán na 2020.
Dále místopředseda k plnění usnesení týkajícího se zřízení institutu pobídek v cestovním
ruchu zahájil diskuzi. Dle jeho názoru je potřeba usnesení z 22. 10. 2019 reformulovat, tak
aby bylo konkrétním úkolem, který může rada města akceptovat. Radek Dolejš k tomuto
podotkl, že by bylo vhodné využít dobré praxe v jiných městech, kde již obdobná podpora
cestovního ruchu existuje. Přítomní souhlasili.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun bere na vědomí plnění úkolů
z minulého jednání.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun ukládá Ing. Simoně Boldi, vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit, aby zpracovala návrh institutu pobídek v cestovním
ruchu a po projednání na komisi jej předložila Radě města Beroun.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
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K bodu 4 – Činnost komise v roce 2020 a schválení plánu na rok 2020
Mgr. Ivan Kůs se vyjádřil obecně k práci komise na rok 2020. Komise je poradní orgán, měla
by proto vyvíjet iniciativní činnosti a odborně posuzovat problematiku cestovního ruchu.
Konstatoval, že členové navržený plán práce obdrželi e-mailem a otevřel diskuzi.
Radek Dolejš se vyjádřil, že by uvítal, aby bylo v tomto roce celkem pět jednání namísto šesti.
Navrhnul sloučit říjnové a listopadové jednání tak, aby komise zasedala na začátku listopadu.
S tím souhlasil Ing. Vojtěch Matějček, který podotkl, že v tomto týdnu zasedá představenstvo
destinační agentury, kterého je členem. Termíny jednání takto blízko u sebe nejsou ideální.
Mgr. Ivan Kůs k plánu práce navrhl na květnové jednání doplnit jako šestý bod „Připravenost
na letní sezónu a Dny evropského dědictí“ s tím, že by se jednalo o informace od MIC
a OŠVA. Dále navrhnul zařadit na zářijové jednání jako třetí bod „Hrnčířství jako významná
součást image města“ s tím, že by se jednalo o informace od ředitele MKC a pracovnic MBK.
Místopředseda uvedl k sloučenému listopadovému jednání, že by bod týkající se rozpočtu byl
nazván „Stav plnění rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu města v kapitole cestovní ruch na rok
2021.“
Ing. Vojtěch Matějček navrhnul, aby vyhodnocení činnosti destinační agentury před komisí
proběhlo v listopadu. Eliška Švandová vysvětlila, že toto je naplánováno na květen, kdy bude
předložena výroční zpráva destinační agentury za rok 2019.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun schvaluje v upraveném znění
navržený plán práce a doporučuje Radě města Beroun, aby jej schválila.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0

K bodu 5 – Zhodnocení činnosti v komise v roce 2019
Místopředseda Mgr. Ivan Kůs k tomuto bodu krátce hovořil o činnosti komise. Jedná
se o zcela novou komisi v historii města. Hlavním úkol, který si komise vytyčila, bylo vytvořit
kvalitní koncepci rozvoje cestovního ruchu, tak aby to mohl být odrazový můstek pro aktivity
města v oblasti turismu. Počítalo se, že bude hotová a schválená do konce roku 2019,
nicméně mj. i na podnět předsedy dr. Viktora Korčeka se komise shodla, že je na materiálu
nutno pracovat.
Mg. Ivan Kůs také v souvislosti s činností komise ocenil úlohu a práci odboru školství
a volnočasových aktivit.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun bere na vědomí zhodnocení činnosti
komise v roce 2019.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
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K bodu 6 – Projednání návrhu koncepce rozvoje cestovního ruchu
Místopředseda na úvod zopakoval, že co se týče materiálu, analytická část je kvalitně
zpracovaná, návrhová má mezery a tudíž je nutno ji dopracovat. Návod na dopracování
poskytl předseda dr. Viktor Korček v podobě devíti plánů, k nimž se dostaneme.
Mgr. Ivan Kůs dále shrnul harmonogram prací na koncepci, který členové také obdrželi emailem. Dle harmonogramu by se finalizovaný materiál měl dostat na zastupitelstvo v červnu
2020. Konstatoval, že nejdéle v březnu by se mělo uskutečnit projednání s dotčenou
veřejností a vznesl dotaz, zda má k harmonogramu někdo připomínky.
Diskuze se stočila k podobě projednání s dotčenou veřejností. Mgr. Dušan Tomčo
konstatoval, že bychom se měli zamyslet nad vytipováním subjektů, které pozveme. Mgr.
Ivan Kůs vyzval Radka Dolejše, zda by se toho mohl ujmout v součinnosti s Eliškou
Švandovou. Ta řekla, že by bylo možné vyjít z databáze stravovacích a ubytovacích zařízení
MIC. Dle Radka Dolejše je potřeba pozvat zástupce hotelů a stravovacích zařízení,
neziskových organizací, okolních obcí, Středočeského kraje či Středočeské centrály
cestovního ruchu (potažmo CzechTourism), destinační agentury Berounsko, dále zástupců
orgánů města – oba výbory, komise (kultura, sport, doprava aj.).
Přítomní se shodli, že dle počtu účastníků by se jednání uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ
anebo na Plzeňce.
Mgr. Ivan Kůs řekl, že smyslem tohoto veřejného jednání bude seznámit je s koncepcí.
Proběhla diskuze, jaké materiály účastníkům poskytnout, přítomní se shodli, že návrh
analytické části by měl být veřejně přístupný všem. Návrh navrhované části bychom pak
zasílali zájemcům o účast na projednávání, mohlo by to působit motivačně a zároveň bychom
získali představu, kolik osob se dostaví.
Mgr. Ivan Kůs v souladu s návrhy ostatních stanovil, že projednání by se uskutečnilo
ve středu 11. března do 16:00. Místo bude upřesněno dle odezvy. Eliška Švandová nicméně
předběžně rezervuje Plzeňku.
Místopředseda přešel k projednání návrhové části. Na minulém jednání 22. 10. 2019
dr. Viktor Korček předložil dokument „Vize řízení turismu – aplikace visit Beroun.“ Mgr. Kůs
materiál ocenil s tím, že je potřeba jej provázat na Vizi 2040. K tomu poznamenal Mgr. Dušan
Tomčo, že na projednání koncepce bude nutné pozvat zástupce Czech Up.
Celkové plnění koncepce by měla komise hodnotit již v tomto listopadu 2020 – na čem
se začalo pracovat a jak to bude dále pokračovat.
Mgr. Ivan Kůs se Mgr. Dušana Tomča dotázal na personální záležitosti. Mgr. Tomčo
informoval, že časově to není aktuální, ale do budoucna se to bude řešit – s panem
tajemníkem je to dojednáno. Radek Dolejš poznamenal, že by v cestovním ruchu měla
fungovat spolupráce s pracovnicemi MIC. Eliška Švandová potvrdila, že tomu tak
je a že i vzhledem k blízkosti pracovišť je komunikace mezi ní a dámami téměř každodenní.
Mgr. Dušan Tomčo ke koncepci poznamenal, že je důležité, aby bylo počítáno s tím,
že se bude doplňovat. Mgr. Ivan Kůs potvrdil, že to musí být dokument otevřený.
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Mgr. Ivan Kůs prošel jednotlivé plány, které nastínil na minulém jednání dr. Korček:
 propagační plán – v gesci oddělení komunikace, vedoucí oddělení se účastní jednání,
spolupracuje s OŠVA, propagace je v návrhové části zapracována (Priorita 3: Městský
destinační marketing)
 komunikační plán – již diskutované projednání s dotčenou veřejností (získání zpětné
vazby), dále zahrnuto v návrhové části (Opatření 2: 3 Spolupráce s místními
poskytovateli)
 technologický plán – již projednána vize řízení turismu a Vize 2040 – počítáme se
zakomponováním,
 motivační plán – dnešní usnesení komise k vypracování návrhu systému institutu
pobídek (již se na tom pracuje),
 plán akcí – diskutováno v bodu různé,
 náměty na lokality a atraktivity – měly by být poskytnuty pouze náměty, samotná
realizace se týká ÚPRR a OMI,
 personální plán – již diskutováno, zaštiťuje Mgr. Dušan Tomčo
 finanční plán – Eliška Švandová předložila základní schéma finančních zdrojů
(Mgr. Dušan Tomčo vyzdvihl, že jsou velmi důležité PPP projekty).
Dále Mgr. Ivan Kůs komentoval, že do koncepce budou zapracovány podněty z minulého
jednání (viz minulý zápis). Eliška Švandová zapracuje diskutované a komise se následně sejde
k materiálu v březnu.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun souhlasí se zapracováním námětů do
koncepce a harmonogramem prací na koncepci.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
K bodu 7 – Různé
Mgr. Ivan Kůs představil plán aktivit OŠVA na rok 2020, který členové komise obdrželi emailem. Proběhla diskuze k následujícím:
 vydání turistických novin – prostor pro spolupráci s podnikateli, jedna strana
by se měla věnovat destinační agentuře,
 revize a revitalizace panelů cyklostezky „Po stopách českých králů“ – revize
a případná revitalizace by měla proběhnout i u Talichovy naučné stezky.
K aktivitě „podpora kulturních a sportovních aktivit a akcí s nadlokálním charakterem (tj.
potenciálem přitáhnout návštěvníky“ proběhla rozsáhlá diskuze, která se věnovala
aktuálnímu tištěnému přehledu, který byl vydán na začátku roku. Přítomní souhlasili, že
některé významné akce (zejm. soukromé) v přehledu chybí, to je však dáno také organizátory
té které akce. Přehled se sestavuje v prosinci, což je pro některé příliš brzy. To jen potvrdila
Mgr. Jitka Soukupová v souvislosti s vydávání volnočasové přílohy RL a samotného RL.
Dle Mgr. Ivana Kůse je na OŠVA, aby vylepšil systém sestavování a vydávání i s přihlédnutím
k cestovnímu ruchu. Ing. Vojtěch Matějček se také vyjádřil k tomu, že by bylo žádoucí
zamezovat duplicitním akcím a překrývání termínů.
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Přítomní se na podnět Mgr. Kůse shodli, že komise poskytne OŠVA součinnost při vydávání
tohoto přehledu.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun doporučuje odboru školství
a volnočasových aktivit, aby věnoval větší pozornost tvorbě přehledu kulturních
a sportovních akcí, tak aby nedocházelo k absenci významných akcí v tomto přehledu.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun bere na vědomí plán aktivit odboru
školství a volnočasových aktivit na rok 2020
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Mgr. Ivan Kůs vyzval Mgr. Jitku Soukupovou, aby informovala o plánovaných výstavách
na pěší zóně. Sdělila, že standardně jsou za rok výstavy celkem tři, v lednu byla otevřena
výstava fotografií z dronu, následně je plánována výstava o podzemí Berounska a Hořovicka
a na podzim by se konala výstava o sv. Ludmile.
Mgr. Ivan Kůs vzpomínal, že výstava o Goslaru měla veliký ohlas, což potvrdila Hana Tučková
i tím, že zájezd do Goslaru se naplnil. Mgr. Kůs se tázal, proč není obdobná výstava
plánována o Brzegu. Mgr. Soukupová sdělila, že o výstavě přemýšlela s Hanou Tučkovou na
rok 2022, kdy uplyne 20. leté výročí partnerství mezi Berounem a Brzegem. Proběhla
diskuze, co je v Brzegu k vidění a co je turisticky zajímavé.
Radek Dolejš vznesl dotaz, zda by nebylo možno panely na pěší zóně osadit led pásky,
v zimních měsících v čase mezi 16:00 a 19:00 tamtudy chodí mnoho lidí, ale ve tmě jsou
panely špatně viditelné. Proběhla diskuze o osvětlení panelů a Mgr. Jitka Soukupová přislíbila
záležitost prověřit.
Dále se místopředseda zeptal Mgr. Jitky Soukupové na maskota města, jak celá záležitost
postupuje včetně ankety. Mgr. Jitka Soukupová informovala, že se bude vytvářet nový
jednotný vizuální styl města, v rámci kterého by mělo dojít například k sjednocení prezentace
městských organizací. Mgr. Ivan Kůs oponoval, že nejde o samotné ztvárnění, ale o výběr.
Radek Dolejš souhlasil, že je nutné řešit, co to bude. Ing. Vojtěch Matějček připomněl
medvěda, který byl vytvořen pro aquapark. K tématu maskota a jednotného vizuálního stylu
dále proběhla rozsáhlá diskuze.
Usnesení: Komise pro cestovní ruch rady města Beroun doporučuje Radě města Beroun
urychlit proces výběru maskota města.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se – 0
Mgr. Ivan Kůs se dotázal, zda jsou další podněty do bodu různé. Radek Dolejš připomněl
dálniční značení. Eliška Švandová informovala, že žádost se podává do konce března a že
s podáním počítá.
Dále Radek Dolejš zmínil, že Beroun nebyl dlouho v Toulavé kameře (naposled snad 2014),
určitě by stálo za pokus navázat kontakt. Dále hovořil o video tipech na výlety skrze Stream.
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K bodu 9 – Závěr
Na závěr poděkoval místopředseda Mgr. Ivan Kůs všem přítomným členům a hostům
za účast a jednání ukončil

Zapsala: Bc. Eliška Švandová

……………………………………………..

Ověřila: Hana Tučková

……………………………………………..

Místopředseda komise: Mgr. Ivan Kůs

……………………………………………..
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