
Zápis z jednání pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko, z. s.  

 

Datum konání: 10. 3. 2020 v 9:00 hodin 
 
Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, místnost č. 2116 
 
Přítomni – členové pracovní skupiny: 

Mgr. Lucie Kaiserová – Středočeský kraj 

Bc. Zuzana Kučerová – Příbram 

Ing. Miroslava Paťavová – Mikroregion Hořovicko 

Ing. Mojmír Mikula – Řevnice 

MVDr. Luboš Gardoň – Ekologické centrum Orlov 

Libor Kálmán – Mníšek pod Brdy 

Hosté: 

Honza Ondruš – zástupce firmy Regionální vydavatelství, s. r. o. 

Pavel Klimeš, DiS. – Středočeský kraj, garant pro Středočeský fond cestovního ruchu 

 

Program jednání pracovní skupiny: 

1. Dodání podkladů pro tisk brožur  

2. Zahájení turistické sezony (návrh pěšího výletu ve spolupráci s KČT) 

3. Jarní soutěž na sociálních sítí (vyhlášení nejlepší fotky zachycující jaro v Brdech a Podbrdsku, 

ceny pro první tři výherce) 

4. Aktuální informace o projektu značení cyklotras 

5. Příprava veřejné zakázky malého rozsahu na fotografie 

6. Úhrada členských příspěvků do spolku 

7. Aktualizace webových stránek – SEO 

8. Další postup k vyhlášení VŘ na koordinátora 

9. Smlouva o spolupráci TO Brdy a Podbrdsko, z. s. s Geoparkem Barrandien 

10. Tvorba datového skladu turistické oblasti 

11. Certifikace pěší trasy ve spolupráci s KČT 

12. Plnění akčního plánu pro rok 2020 

 

Jednání pracovní skupiny bylo zahájeno v 9:00 hod.  

Ad 1) Dodání podkladů pro tisk brožur 

Zpracování podkladů pro jednotlivé typy brožur – rozdělení činností.  



Brožury dle zadávací dokumentace: 

Brožura A) image brožura – podklady zpracuje paní Kučerová a zašle členům pracovní skupiny 
k vyjádření.  

Brožura B) propagační brožura pro potenciální partnery – podklady zpracuje paní Kaiserová 

Brožura C) pěší výlety pro turisty – každý člen zpracuje 2 výlety. Součástí podkladů bude: 

• název výletu 
• popis výletu (max. 1000 znaků včetně mezer) 
• náročnost – lehká, střední, obtížná (viz inspirace z brožury Cyklovýlety – Střední Čechy) 
• délka trasy 
• převýšení 
• zajímavosti na trase 
• občerstvení v okolí (viz inspirace z brožury Cyklovýlety – Střední Čechy; název restaurace, 

adresa, jednoduchý popis restaurace – např.  Rodinná restaurace se specializací na steaky) 
• 3x fotografie (označení -  nazevvyletu_1.jpg, ostatní ….2.jpg, ….3.jpg) 
• mapa trasy 

Brožura D) cyklovýlety pro turisty – každý člen zpracuje 2 výlety. Podklady zpracovat viz Brožury C) 

Brožury E) propagační letáky – 6 druhů 

• Hrady, zámky 
• Technické památky 
• Vojenské památky  
• Muzeum, galerie 
• Rozhledny 
• Církevní památky 

Podklady vložit na sdílený disk do 17. 3. 2020. 

Následně bylo předáno slovo zástupci firmy Regionální vydavatelství p. Ondrušovi. P. Ondruš požádal 
o kontaktní osobu, se kterou by firma jednala. Požádal o loga atd. – manuál zašle paní Kaiserová. Byl 
seznámen s naší představou image brožury, bylo jednáno o termínech – zajištění plynulosti a bude 
nutné provést aktualizaci distribučních míst. 

Dodání podkladů pro brožury A, C, D bude do 20. 3. 2020. 

Dodání podkladů pro brožury B, E bude do 24. 3. 2020. 

Ad 2) Zahájení turistické sezony (návrh pěšího výletu ve spolupráci s KČT) 

Paní Kaiserová položila otázku, zda zahájit turistickou sezonu? Členové pracovní skupiny se domluvili, 
že zahájení proběhne formou tiskové zprávy k příležitosti vydání balíčků propagačních materiálů 

Ad 3) Jarní soutěž na sociálních sítí  

Členové pracovní skupiny obdrželi e-mailem návrh na jarní soutěž, který zpracoval p. Bešťák. 
Pracovní skupina se soutěží souhlasí, pouze navrhuje změnu v Timingu: 

datum ukončení soutěže 21. 4. 2020 a vyhlášení výherců 22. 4. 2020 = Den Země 

 



Ad 4) Aktuální informace o projektu značení cyklotras a „Brdská magistrála“ 

Paní Kaiserová seznámila členy pracovní skupiny s pokročením v projektu, p. Gardoň přítomné 
informoval o připraveném výběrovém řízení na značení cyklotras včetně smlouvy o dílo. Návrh 
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku včetně smlouvy o dílo zašle v nejkratším termínu na e-
mail všem členům pracovní skupiny.  

Po dokončení projektu značení cyklostras by proběhlo oficiální otevření. Je na zvážení jak otevření 
pojmout: Bikesalon, cyklovýlet či celodenní výlet (20 km?) ….., startovací místo, atd.?  

„Brdská magistrála“  - k tomuto jednání byl přizván p. Klimeš z Odboru dopravy, Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Jedná se o zanesení „Brdské magistrály“ do generelu cyklostezek. Členové 
pracovní skupiny souhlasí s podáním žádosti o zanesení páteřní magistrály do cyklogenerelu. Paní 
Kaiserová zašle p. Klimešovi mail o záměru a následně bude podána oficiální žádost. P. Klimeš sdělil, 
co je nutné zpracovat a doložit.  

Ad 5) Příprava veřejné zakázky malého rozsahu na fotografie 

Paní Kaiserová položila otázku, zda vypisovat výběrové řízení nebo oslovit přímo fotografy. 
K přímému oslovení fotografů se přiklání p Gardoň, který sdělil v tomto směru své dobré zkušenosti. 
P. Gardoň se nabídl, že pokud mu členové pracovní skupiny zašlou kontakty na fotografy, osloví je a 
požádá je o spolupráci. 

Ad 6) Úhrada členských příspěvků do spolku  

Paní Kaiserová všem členům pracovní skupiny připomněla, že je nutné uhradit členský příspěvek vždy 
do konce února daného roku dle příspěvkového řádu a stanov spolku. 

Ad 7) Aktualizace webových stránek – SEO + Ad 8) Další postup k vyhlášení VŘ na 

koordinátora 

Projednání nabídky na SEO od firmy Smartim s.r.o. P. Mikula s nabídkou nesouhlasí, navrhuje oslovit 
i jiné firmy.  

Současně s tímto bodem bylo projednáno výběrové řízení na koordinátora. Doposud bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na koordinátora 2x a vždy bylo zrušeno, neboť nebyl vybrán žádný vhodný kandidát.  

P. Mikula s p. Gardoněm zašlou návrh na výběr vhodného kandidáta ostatním členům pracovní 
skupiny do 10. 4. 2020 včetně návrhu smlouvy o dílo. 

Ad 9) Smlouva o spolupráci TO Brdy a Podbrdsko, z. s. s Geoparkem Barrandiem 

P. Gardoň oslovil spolek TO Brdy a Podbrdsko ohledně spolupráce s Geoparkem Barrandiem. Zašle 
členům pracovní skupiny smlouvu o spolupráci k vyjádření.  

Ad 10) Tvorba datového skladu turistické oblasti 

Je nutné aktualizovat/vytvářet/dodávat podklady k našemu spolku.  

Ad 11) Certifikace pěší trasy ve spolupráci s KČT 

Paní Kaiserová přítomné informovala o Toulavě – destinační agentuře.  

Podala návrh certifikovat pěší trasu, kterou by bylo nutné vytipovat. Jednalo by se o trasu cca 50 km 
dlouhou. Členové pracovní skupiny s návrhem souhlasí. P. Gardoň zašle k vyjádření své podklady. 



Ad 12) Plnění akčního plánu na rok 2020 

Krátké zhodnocení plnění akčního plánu provedla paní Kaiserová. 

 

Na závěr paní Paťavová předala paní Kaiserové žádost Mikroregionu Hořovicko o uvolnění finančních 
prostředků z rozpočtu spolku TO Brdy a Podbrdsko, z. s. na zpracování projektových dokumentací na 
výstavbu parkovišť pro tři obce Mikroregionu. Obce katastrálně zasahují do Brd a potýkají se 
s nedostatkem parkovacích míst. 

Pracovní skupina souhlasí s tím, že by byla podpořena ročně jedna projektová dokumentace. 
V případě volných finančních prostředků by koncem roku mohla být podpořena i další PD. Žádost 
Mikroregionu Hořovicko bude projednána na členské schůzi. Termín bude upřesněn. 

 

Jednání pracovní skupiny skončilo v 11:10 hodin. 

 

 

V Praze dne 10. 3. 2020       Zapsala: Paťavová M. 

 


