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Základy
Značka, barvy, písmo1



ZÁKLADY ZÁKLADY 

Nosným prvkem loga je symbol, který vyobrazuje 
dominanty turistické destinace. Berounsko 
charakterizuje množství památek a historických 
míst, příroda chráněných krajinných oblastí a řeka 
Berounka, která celou destinaci propojuje.

Tvary symbolu jsou jednoduché a proto snadno 
rozpoznatelné. V návštěvníkovi či potenciálním 
návštěvníkovi turistické destinace by měl symbol 
vzbuzovat jasné očekávání. Symbol je také díky 
svému minimalismu dobře zapamatovatelný.

Základní verze loga se skládá ze symbolu a názvu 
destinace, který je umístěn vpravo od symbolu.

historie /
památky

příroda /
lesy

voda / 
řeka Berounka
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ZÁKLADY ZÁKLADY 

Základní verzi loga lze doplnit doplňkovým textem, 
takto modifikované logo lze použít v případě 
dostatečné velikosti, tak aby byl doplňkový text 
čitelný.

Doplňkový text může obsahovat různé verze 
předem schváleného textu, který zapadá do celkové 
prezentace turistické destinace Berounsko.

Ochranná zóna je minimální velikost plochy 
v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat 
text, jiné logo ani další grafické prvky.

Konstrukce loga definuje, jak logo zkonstruovat pomocí 
základních geometrických prvků, aby mohlo být 
reprodukované bez pomoci datového zdroje.

Minimální velikost loga zaručuje jeho bezchybnou 
reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné 
kancelářské tiskárny. Používat logo v menších velikostech 
je nevhodné, jelikož může být zhoršena jeho čitelnost.

Minimální velikost

2/3 X 1/3 X 2/3 X

2/3 X

2/3 X

2/3 X

X 4 × X

10 mm / 100 px 30 mm / 200 px
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ZÁKLADY ZÁKLADY 

Barevná provedení určují jedinné možné varianty 
využítí loga. Je zakázáno jakoliv měnit barevné 
rozložení a využtívat jiné barvy pro logo.

Primárně je dopručeno vyžívat logo v plné barvě 
na dostatečně světlém podkladu. Variatně lze použít 
logo na dostatečně tmavém podkladu s bílým 
nápisem a barevným symbolem. V případě kdy 
technologie neumožnuje využít všech barev, lze 
použít logo monochromatické v základní modré 
barvě či černé.

Při umístění loga do obrázku nebo na barevnou 
plochu je potřeba dodržet optimální kontrast, aby 
byla zachováná čitelnost značky.
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ZÁKLADY ZÁKLADY 

Používají se čtyři základní barvy dle loga Berounska. 
Toto barevné schéma bylo zvoleno, aby navozovalo 
živou a veselou atmosféru cestování a vzbuzovalo 
v návštěvnících pozitivní emoce.

Je dopručeno používat hlavně tyto základní barvy, 
které propojují vzhled celkové mediální komunikace.

Vycházejí ze spektra základních barev a využívají 
se v případech, kdy buď základní barvy nepostačují 
nebo je potřeba se odlišít od materiálů agentury.

CMYK 65 / 0 / 75 / 0
RGB 128 / 176 / 112
HTML 80B070

CMYK 85 / 0 / 30 / 0
RGB 68 / 170 / 180
HTML 44AAB4

CMYK 0 / 25 / 100 / 35
RGB 176 / 144 / 0
HTML B09000

černá
Pantone Process Black
CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
HTML 000000
RAL 9005

modrá
Pantone 287
CMYK 100 / 70 / 0 / 25
RGB 0 / 48 / 128
HTML 003080
RAL 5002

oranžová
Pantone 1375
CMYK 0 / 50 / 100 / 0
RGB 255 / 146 / 0
HTML FF9200
RAL 2011

CMYK 70 / 20 / 45 / 0
RGB 112 / 160 / 144
HTML 70A090

zelená
Pantone 361
CMYK 55 / 0 / 100 / 0
RGB 128 / 192 / 36
HTML 80C024
RAL 618

CMYK 70 / 20 / 0 / 25
RGB 88 / 136 / 176
HTML 5888B0

azurová
Pantone 2995
CMYK 85 / 10 / 0 / 0
RGB 48 / 176 / 255
HTML 30B0FF
RAL 5015

CMYK 15 / 5 / 0 / 60
RGB 120 / 124 / 128
HTML 777C80

bílá
Pantone —
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HTML FFFFFF
RAL 9016
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ZÁKLADY ZÁKLADY 

abcdefghijklmnopqrdtuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRDTUVWXYZ
0123456789.-;‘[]/(!`“_:? DOPORUČENÉ ŘEZY

Sofia Pro Light / Light Italic
Sofia Pro Regular / Italic
Sofia Pro Medium / Medium Italic
Sofia Pro Semibold / Semibold Italic
Sofia Pro Bold / Bold Italic

abcdefghijklmnopqrdtuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRDTUVWXYZ

0123456789.-;‘[]/(!`“_:?

abcdefghijklmnopqrdtuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRDTUVWXYZ

0123456789.-;‘[]/(!`“_:?

Sofia Pro Montserrat

Arial
Základní písmo zajisťuje konzistentní, 
rozpoznatelnou image napříč všemi komunikačními 
médii, pro firemní komunikaci a hlavní značku.

Je zpravidla využíváno pro tištěné propagační 
materiály a marketing.

Písmo určené pro WEB a OFFICE využití

Zástupné písmo určené pro OFFICE aplikace běžně dostupné na všech operačních systémech
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Merkantilie
Kancelářské tiskoviny a další2



Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
IČ: 08406405 

www.berounsko.net

TISKOVÁ  ZPRÁVA  
ze dne 01.01.2020 
 

Kontaktní osoba 
Jméno Příjmení 
T: +420 123 456 789 
E: jmeno.prijmeni@berounsko.net 
 

 

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

 

 

Lorem Ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam dapibus fermentum 

ipsum. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Et harum quidem rerum 

facilis est et expedita distinctio. Duis viverra diam non justo. Etiam dictum tincidunt 

diam. Donec iaculis gravida nulla. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio 

bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.  

Duis risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 

inceptos hymenaeos. Cras elementum. Pellentesque sapien. Quisque tincidunt 

scelerisque libero. In dapibus augue non sapien. Proin pede metus, vulputate nec, 

fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus 

sollicitudin. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Morbi 

scelerisque luctus velit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 

inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.  

Fusce aliquam vestibulum ipsum. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor 

ut, iaculis quis, sem. Integer malesuada. Etiam commodo dui eget wisi. Quisque 

tincidunt scelerisque libero. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Duis 

condimentum augue id magna semper rutrum. In rutrum. Sed vel lectus. Donec odio 

tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem.  

 

Pro více informací či zaslání ilustračních fotografií v tiskové kvalitě využijte kontakt níže. 

 
 

Hlavičkový papír Tisková zpráva
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Berounsko, z. s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 

POZVÁNKA  
 
na 1. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konané od 12.00 dne 1. ledna 2020 v sídle spolku 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun. 
 
 
 
Program 

1. Zahájení a úvodní informace 

2. Bod jednání jedna 

3. Bod jednání dva 

4. Bod jednání tři 

5. Diskuze a ukončení 

 
 
V Berouně 1. ledna 2020 

  
 

Jméno Příjmení 
předseda představenstva 
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Berounsko, z. s. 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
IČ: 08406405  
www.berounsko.net 
 

Vestibulum fermentum tortor id mi. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis 
aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae 
non recusandae. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Nunc 
dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam rhoncus aliquam metus. Nullam 
sit amet magna in magna gravida vehicula. Praesent in mauris eu tortor porttitor 
accumsan. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Fusce consectetuer risus a nunc. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, 
aliquam non, tellus. 

Usnesení: Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. 

Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

5. Diskuze a ukončení 

Aliquam id dolor. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed 
vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Donec quis nibh 
at felis congue commodo. Suspendisse sagittis ultrices augue. Phasellus rhoncus. Mauris 
tincidunt sem sed arcu. Donec quis nibh at felis congue commodo. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse sagittis 
ultrices augue. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec quis nibh at felis 
congue commodo. In convallis. Curabitur sagittis hendrerit ante. Integer in sapien. 
Suspendisse nisl. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsal 

Jméno Příjmení 

 

 

……………………………………………… 

ověřil 

Jméno Příjmení 

 

 

……………………………………………… 

předseda představenstva 

Jméno Příjmení 
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1. Zahájení a úvodní informace 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam commodo dui eget wisi. 
Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Fusce wisi. In dapibus 
augue non sapien. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Praesent 
in mauris eu tortor porttitor accumsan. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, 
posuere eu, velit. Integer tempor. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, 
nonummy ac, erat. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. 

In rutrum. Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor 
suscipit diam nulla vel leo. Fusce tellus. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, 
tincidunt ac pede. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam 
dapibus fermentum ipsum. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum 
at dui. Proin mattis lacinia justo. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Cras 
elementum. Integer malesuada. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, 
facilisis vel sapien. 

Usnesení: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0  

Usnesení: PŘIJATO 

 

Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim 
ipsum id lacus. Integer pellentesque quam vel velit. Duis risus. Vivamus porttitor turpis 
ac leo. Maecenas aliquet accumsan leo. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum 
quis, facilisis vel sapien. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed 
magna. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Suspendisse nisl. 
Nullam dapibus fermentum ipsum. Integer in sapien. Etiam commodo dui eget wisi. 
Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Etiam egestas wisi a erat. 

Aliquam id dolor. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed 
vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Donec quis nibh 
at felis congue commodo. Suspendisse sagittis ultrices augue. Phasellus rhoncus. Mauris 
tincidunt sem sed arcu. Donec quis nibh at felis congue commodo. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse sagittis 
ultrices augue. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Donec quis nibh at felis 
congue commodo. In convallis. Curabitur sagittis hendrerit ante. Integer in sapien. 
Suspendisse nisl. 

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

ZÁPIS  
 
z 1. jednání představenstva spolku Berounsko, z. s. 
konaného od 12.00 dne 1. ledna 2020 v sídle spolku 
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun. 
 

 

 

Přítomni 

Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim 
ipsum id lacus. Integer pellentesque quam vel velit. Duis risus. Vivamus porttitor turpis 
ac leo. Maecenas aliquet accumsan leo. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum 
quis, facilisis vel sapien. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed 
magna. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Suspendisse nisl. 
Nullam dapibus fermentum ipsum. Integer in sapien. 

 

Omluveni 

Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam lectus 
justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. 

 

Navržený program 

1. Zahájení a úvodní informace 
2. Bod jednání dva 
3. Bod jednání dva 
4. Bod jednání tři 
5. Diskuze a ukončení

Pozvánka na jednání Zápis z jednání
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Obálky

C5

DL

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun
IČ: 08406405

Vizitka

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun

@berounsko

@berounsko

Jméno Příjmení
funkce

+420 123 456 798
+420 987 654 321
jmeno.prijmeni@berounsko.net

www.berounsko.net

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun
IČ: 08406405
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Elektronický 
podpis

Dobrý den,

Bus, quatio ipsa nonsecerro que sum que incia il magniss erorion nonserchic tecatium, volorit qui nobit, nost, ent abore experch 
illorer natureium fuga. Pe perspedi dollese nim et et, se voluptaque res es velis quo quatur, inus.

Jméno Příjmení
Funkce

+420 777 888 999
jmeno.prijmeni@berounsko.net

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun 
www.berounsko.net

Výroční 
zpráva

 

 

  

Výroční  
zpráva   

2019  
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Výroční zpráva 2019 | Berounsko, z. s. 

Úvodní slovo předsedy   
Vážení čtenáři, 

do ruky se Vám dostává historicky první 
výroční zpráva destinační agentury 
Berounsko. I přestože agentura vznikla 
teprve ve druhé polovině roku 2019, jsem 
přesvědčem, že Vám máme co představit.  

Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
členům a partnerům, ať už se jedná 
o města a obce, podnikatele, obchodní 
firmy, neziskové organizace či jedince, kteří 
se do činnosti destinační agentury zapojili. 
Nesmírně si Vážíme Vaší spolupráce, v níž 
spočívá těžiště činnosti agentury 
a celkového rozvoje cestovního ruchu 
v turistické destinaci Berounsko.  

Bohužel začátek roku 2020 přinesl pro 
cestovní ruch turbulentní změny, jejichž  
dopad lze obtížně odhadovat.  Pevně však 
věřím, že destinační agentura Berounsko 
bude v tomto nelehkém období důležitým 
faktorem pro stabilizaci a rozvoj cestovního 
ruchu. 

 

Mgr. Dušan Tomčo 
předseda představenstva 
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Výroční zpráva 2019 | Berounsko, z. s. 

Cesta k založení  
  

17. leden 2018 

Členové pracovní skupiny před-
kládají materiály pro zpracování 

záměru založení agentury. 

25. září 2018 

Pracovní skupina formou 
workshopu řeší další postup, 

MěÚ Beroun uvažuje o zřízení 
podpůrného pracovního místa. 

12. června 2018 

Pracovní skupina projednává zá-
měr zpracovaný odborem škol-
ství a volnočasových aktivit MěÚ 
Beroun. 

27. listopad 2017 

První setkání pracovní skupiny 
se zabývá otázkou, zda desti-
nační agenturu založit. Výsledek 
jednání je kladný. 

18. prosinec 2018 

Pracovní skupina se seznamuje 
s Kategorizací organizací desti-
načního managementu v ČR. 

19. únor 2019 

Pracovní skupina projednává 
tvorbu stanov. 

2. květen 2019 

Pracovní skupina připomínkuje 
a dotváří tak finální verzi stanov. 

1. duben 2019 

Vzniká pracovního místa projek-
tového pracovníka cestovního 
ruchu na MěÚ Beroun. 

30. červenec 2019 

Ustanovující schůze zakládá  
spolek Berounsko, z. s. 
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Organizační struktura
Organizační struktura se řídí platnými sta-
novami a organizačním řádem. 

Nejvyšším orgánem spolku je valná hro-
mada, která je tvořena všemi členy spolku. 
Statutárním orgánem je představenstvo, 
jedná se o kolektivní statutární orgán, který 
navenek zastupuje předseda představen-
stva (v případě jeho nepřítomnosti místo-
předseda). Spolek dobrovolně zřizuje do-
zorčí radu jakožto kontrolní orgán. 

Představenstvo zřizuje stálé či dočasné pra-
covní skupiny, které představují 3K plat-
formu. Předsedou pracovní skupiny je vždy 
některý z členů představenstva. 

Výkonným orgánem spolku je ředitel, který 
se zodpovídá představenstvu. V roce 2019 
práci ředitele vykonával zaměstnanec 
MěÚ Beroun. Dle potřeby je tvořen vý-
konný aparát dalšími pracovníky, jako je 
účetní a například brigádníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo 

Mgr. Dušan Tomčo – předseda, místosta-
rosta města Beroun 

Petr Vychodil – místopředseda, starosta 
města Králův Dvůr 

Ing. Martin Hrdlička – člen, starosta obce 
Tetín a předseda rady spolku Svatá Lud-
mila 1100 let, z. s. 

Ing. Jiří Bouček – člen, starosta obce Svatý 
Jan pod Skalou 

Mgr. Přemysl Landa – člen, místostarosta 
města Zdice 

Janis Sidovský – člen, místostarosta měs-
tyse Karlštejn 

Ing. Vojtěch Matějček – člen, výkonný prezi-
dent Beroun Golf Club, z. s. 

 

Dozorčí rada 

Ing. Jiří Chalupecký – předseda, předseda 
představenstva Berounská sportovní, a. s. 

Svatava Biskupová – členka, starostka obce 
Srbsko 

Ing. Bohumil Stibal – člen, jednatel SOE 
REAL, s. r. o.  
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Hospodaření  
Spolek Berounsko, z. s. je nestátní nezisko-
vou organizací, jeho hlavní činností ne-
může být podnikání ani jiná výdělečná čin-
nost. Spolek může realizovat vedlejší hos-
podářskou činnost za předpokladu, že zisk 
bude využit pouze pro spolkovou činnost 
včetně správy spolku. 

Berounsko, z. s. je organizací s vícezdrojo-
vým financováním, prostředky na svou čin-
nost získává zejména z členských pří-
spěvků, z příspěvků, dotací a grantů z veřej-
ných rozpočtů, z darů a z vlastní ziskové 
činnosti, eventuelně z výnosů ze svého ma-
jetku.  

Podrobnosti k celkovému hospodaření jsou 
uvedeny v účetní závěrce a její přílože 

V roce 2019 byly příjmy spolku tvořeny 
vstupními poplatky, členskými příspěvky a 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje, 
která nebyla čerpána v plné výši a její část 
byla převedena do roku 2020.  

Výdaje spolku se odvíjejí od hlavní činnosti, 
která je uvedena na straně 7 této výroční 
zprávy. V roce 2019 byly výdaje vázány 
zejména na marketingové aktivity (jed-
notný vizuální styl, fotobanka, tiskové 
služby aj.) a na zajištění materiálu k pro-
vozu a občerstvení na jednání atp. 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019 činil 
500 321 Kč.

 

.  

Členské 
příspěvky 

35%

Vstupní 
poplatky

24%

Dotace
41%

742 214 Kč
PŘÍJMY  2019 Mzdy a 

pojištění
2%

Materiál a 
občerst.

11%

Software
2%

Vizuál
23%

Fotobanka
25%

Tiskové 
služby

37%

241 537 Kč
VÝDAJE 2019
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Razítka Označení 
kanceláře

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

IČ: 08406405 • www.berounsko.net
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Prezentace

Obsah
Antis quat. Bo 3
Runtiunt moluptatus endit  5
Audi ide dolo tem  7
pelestibus ulluptatia vollabo 12
Ut quidia verro maximint rest  18
aborehe nistrum hitem 19

Vitatias asped magnitiistem aut ipsunt

Porum as excepel exerum esse sandae porestotat et lam sundion seniend 
ellitio ipsandi psant.

Ugiat. Ust rerenih itatum eos invelecea sum solut inulparcitam ipiende 
exceperum aut estiis rero bero blaborrum noneculparit quasperi te provit aut 
quatest quasit et earcidi orrumquamus, cupis consed ese dolupie nectent 
excero id evel ma dolumqu asperis rat.

Dam, simusan daerunt lam veritiam voluptat.Epedi cum rerumquid unt 
ex etur sundignia de nim eum ero quossit lant faceaqu ostium etum 
quatempore natur si iur, sit dolupta non non resseque id explab idi cum is 
ditisquam, ut explat.

3

Quossit lant faceaqu ostium

  Porum as excepel exerum esse sandae porestotat et lam sundion seniend 
ellitio ipsandi psant.

  Ugiat. Ust rerenih itatum eos invelecea sum solut inulparcitam ipiende 
exceperum aut estiis rero bero blaborrum noneculparit 

  Qvuasperi te provit aut quatest quasit et earcidi orrumquamus, cupis 
consed ese dolupie nectent excero id evel ma dolumqu asperis rat.

  Dam, simusan daerunt lam veritiam voluptat.Epedi cum rerumquid unt 
ex etur sundignia de nim eum ero quossit lant faceaqu ostium etum 
quatempore natur si iur, sit dolupta non non resseque id explab idi cum is 
ditisquam, ut explat.

4

Ust rerenih itatum eos

5

Ugiat. Ust rerenih itatum eos 
invelecea sum solut inulparcitam 
ipiende exceperum aut estiis rero 
bero blaborrum noneculparit 
quasperi te provit aut quatest 
quasit et earcidi orrumquamus, 
cupis consed ese dolupie nectent 
excero id evel ma dolumqu 
asperis rat.

nejdelší 
jeskynní systém 

v Čechách
více než

600 
jeskyní

62 % 
zalesněné 

plochy
biosférická 
rezervace

UNESCO

Cupis consed ese dolupie

6

Rae modita que rerum 
sanihillabo. Ovit alitio. 
Gia aut que conemqui 
offi ctio. Itatqui ipit 
quam nostotat.

Rae modita que rerum 

Ovit alitio.

Gia aut que conemqui 

offi ctio. Itatqui nostotat

Lorest mosandel 

magniss imagnihit pratur 

uae nis illautem 

as eum sum ad ut lautaque

7

Rae modita que rerum sanihillabo

Deliquos autem apera porem fuga. Il eveliquia estecus am libus entia que a 
autem ipis eatibus dandae

z Křivoklátu
na Karlštejn

Manuál  jednotného v izuá ln ího  s ty lu  tur i s t i cké  des t inace Berounsko —  2928  —  Manuál  jednotného v izuá ln ího  s ty lu  tur i s t i cké  des t inace Berounsko

MERKANTILIE MERKANTILIE



Marketingové 
materiály
Off-line a on-line3

na vlnách řeky Berounky



Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam qui sumenis alitiisquis simporp 
orepro omni as perio estrumquiat que volesti abore, cum 
rerum faceatendae. Itatem ipitatqui non etur adis est 
faccat moloreptur ad molectam, 

optatibust faciminvel minctem 
velestrume venditi omnimi, tenti a sinctione ab imillup 
tatur, con comnihillat peri deribus iuntur, et exceres cimilic 
te sin nonsequis sequam, offi  ci non reptae. 

Dolum qui dic te poreperae. Ratem quidundaerat
Dus repratu rionsequi namusandi comnis seque alitaque 
labo. Nam, suntor repercium fugitae. Gitae iliquam et quis 
dolum fugia sitatem vel molupid et resequi sediasped qui 
cus in nisque denda esequo imetur?

Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam qui sumenis alitiisquis simporp 
orepro omni as perio estrumquiat que volesti abore, cum 
rerum faceatendae. Itatem ipitatqui non etur adis est 
faccat moloreptur ad molectam, 

optatibust faciminvel minctem 
velestrume venditi omnimi, tenti a sinctione ab imillup 
tatur, con comnihillat peri deribus iuntur, et exceres cimilic 
te sin nonsequis sequam, offi  ci non reptae. 

Dolum qui dic te poreperae. Ratem quidundaerat
Dus repratu rionsequi namusandi comnis seque alitaque 
labo. Nam, suntor repercium fugitae. Gitae iliquam et quis 
dolum fugia sitatem vel molupid et resequi sediasped qui 
cus in nisque denda esequo imetur?

Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam qui sumenis alitiisquis simporp 
orepro omni as perio estrumquiat que volesti abore, cum 
rerum faceatendae. Itatem ipitatqui non etur adis est 
faccat moloreptur ad molectam, 

optatibust faciminvel minctem 
velestrume venditi omnimi, tenti a sinctione ab imillup 
tatur, con comnihillat peri deribus iuntur, et exceres cimilic 
te sin nonsequis sequam, offi  ci non reptae. 

Dolum qui dic te poreperae. Ratem quidundaerat
Dus repratu rionsequi namusandi comnis seque alitaque 
labo. Nam, suntor repercium fugitae. Gitae iliquam et quis 
dolum fugia sitatem vel molupid et resequi sediasped qui 
cus in nisque denda esequo imetur?

Svatý Ján pod Skalou Památky

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
IČ: 08406405

Eliška Švandová
E: eliska.svandova@berounsko.net
T: +420 311 654 244

Co spolupráce přináší?
  Networking: navazování vztahů mezi zapojenými poskytovateli, výměna 

zkušeností, lepší informovanost.
  Roste konkurenceschopnost destinace vůči ostatním turistickým oblastem – 

společný marketing prosazuje destinaci a její produkty a služby na trhu.
  Marketingové zastřešení vytváří jednotnou komunikaci, cílený marketing láká 

do destinace vybrané cílové skupiny, zejm. solventní a ohleduplné k životnímu 
prostředí.

  Tvorbu tematických produktů v destinaci, např. pro rodiny s dětmi, pro cyklisty 
či orientované na památky, rozhledny, pivovary aj.

  Přístup k dotačním zdrojům na marketingové aktivity v cestovním ruchu – 
společné marketingové kampaně.

  Pravidelné průzkumy trhu a spotřebitelů (návštěvníků) v destinaci jako důležitý 
podklad pro tvorbu strategií a jejich vyhodnocování.

  Tvorbu a implementaci strategií rozvoje cestovního ruchu, zaměřené 
na oblasti marketingu, infrastruktury, vzdělávání atd.

  Zajímavé vzdělávací akce v podobě konferencí, workshopů, přednášek.

Jak se zapojit do destinačního managementu?
a. Členství na základě přihlášky.
b. Partnerství na základě smlouvy.

O destinačním managementu
Systém řízení cestovního ruchu v ČR, který reaguje na absenci zákona 
o cestovním ruchu. Na základě splnění tzv. Kategorizace organizací destinačního 
managementu jsou jednotlivé organizace (agentury) certifi kovány, což z nich 
následně činí oprávněné žadatele o národní dotace na marketingové aktivity 
v cestovním ruchu. V České republice se systém destinačních managementů 
postupně etabluje, cílem je se přiblížit západním zemím.

Více informací a kontakty
V případě zájmu o zapojení či více nás neváhejte kontaktovat!
Stanovy spolku Berounsko, z. s. jsou dostupné na webovém portálu www.justice.cz

@berounsko

www.berounsko.net
@berounsko

LetákyDL image brožura

z Křivoklátu
na Karlštejn

Představení
Vážení a milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou brožura nově založené 
destinační agentury Berounsko. Na následujících 
stranách bychom Vám rádi představili turistickou 
oblast, která se nachází ve středních Čechách, 
západně od hlavního města Prahy.

Berounsko je nádherným místem, kde naleznete 
rozmanité přírodní krásy chráněných krajinných 
oblastí, historické i technické památky, bohatý kulturní 
a sportovní život, rodiště významných osobností 
a malebnou vesnickou krajinu.

Začtěte se! Budeme rádi, když Vás inspirujeme 
k objevování naší turistické oblasti.

Dušan Tomčo 
předseda představenstva

#berounsko

CHKO
Křivoklátsko

CHKO
Český Kras

Beroun

Berounka

Křivoklát

Karlštejn

Praha

Plzeň

D5

Jedinečné 
chráněné oblasti
Velkou část území turistické oblasti Berounska tvoří dvě 
chráněné krajinné oblasti, které jsou i přes svou blízkost 
pozoruhodně odlišné a ve své podstatě jedinečné.

Český kras svou mnohotvárností až divokostí některých 
částí okouzlí srdce každého, nejen romantického 
návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří 
převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými 
kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na 
svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou 
bohatostí bylinného patra.

Hustě zalesněná oblast Křivoklátska ve středním toku 
Berounky překvapí svou členitou krajinou protkanou sítí 
údolí a potoků, vlnícím se kaňonem řeky a bezlesými 
temeny některých jihozápadních vrcholků. Královské 
hvozdy uchráněné po staletí od větších zásahů člověka 
poskytují dnes domov řadě vzácných a ohrožených 
druhů živočichů.

nejdelší 
jeskynní systém 

v Čechách
více než

600 
jeskyní

62 % 
zalesněné 

plochy
biosférická 
rezervace

UNESCO

Koněpruské Jeskyně

Vrch Velíz v Kublově

Lom Velká Amerika

Roztoky u Křivoklátu

Lom Alkazar u Berounky

Krajinotvorná Berounka
Vlní se krajinou a vytváří její ráz, vypráví příběh starý 
po miliony let a propojuje turistickou oblast Berounsko. 
Řeč je o Berounce, řece, kterou si zamiloval spisovatel 
Ota Pavel.

Berounka, někdy také nazývána řekou bez pramene, 
vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy. Je největším 
levobřežním přítokem Vltavy a měří téměř 140 km. Pro 
svou celoroční splavnost a úchvatné okolní scenérie je 
vyhledávaným cílem vodáků.

TIP Pro vodáky je určena jedinečná Vodácká 
naučná stezka Berounka, která začíná ve Zvíkovci 
při okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 
a pokračuje až do Hlásné Třebaně.

82 km (délka stezky) 14 zastávek
Berounka u Srbska

„Jdu proti řece, 
v řece je stříbro a zlaté listí. 
Jdu sám a najednou si uvědomuji, 
že tu nehoukají auta, abych uhnul, 
a nedrnčí tramvaje, 
abych couvnul.“

Ota Pavel

Bohatá historie 
a rozmanité památky
Ideální podmínky pro život vedly k osídlení Berounska 
již v dávných dobách. Lidé v křivoklátských lesích lovili 
zvěř, Berounka poskytovala vodu a jeskyně Českého 
krasu nabízely vhodné útočiště. Zájem o naši oblast 
měla řada přemyslovských knížat či samotný Karel IV. 
Nechte se provést bohatou historií v některé muzejní 
expozici!

Velkolepé středověké hrady, ale i skromnější panská 
sídla doplňuje městská a vesnická architektura, ale 
to není vše. Naleznete u nás také tradiční roubenky, 
technické památky a množství kostelů a kapliček. 
Zkrátka stavební historie na Berounsku je rozmanitá!

Zámek Králův Dvůř

Dům J. Jungmanna Rozhledna Děd

Chrustenická šachta

Karlštejn Hrnčířské trhy v Berouně
Čechomor v letním kině 

Talichův Beroun

Královský průvod

Beltain na zámku Nižbor

Místo, kde žije kultura 
a tradice
Hudební festivaly, historické a folklorní slavnosti, 
ochotnická divadelní představení místních souborů, 
food festivaly, akce pro rodiny s dětmi, letní kino či trhy 
a jarmarky, to vše provází Berounsko po celý rok – 
pestrá nabídka neopakovatelných kulturních akcí.

Stále živoucí odkaz rodáků a významných osobností 
naleznete v různých koutech naší oblasti. Místopisné 
názvy, památníky, sochy, výstavní síně, muzea 
a kulturní akce na Berounsku připomínají, kdo se u nás 
narodil, žil či působil.

Rozhledna Máminka

Koupaliště Zdice Golf Beroun Medvědi na Městské hoře
Lanové hřiště

Králův Dvůr

BEKULE divadlo pro děti

Příležitost k aktivnímu 
odpočinku
Že dovolená a výletění nemusí být jen o klidovém 
režimu? Tak to jste u nás správně. Hustá síť značených 
turistických tras a více než sto kilometrů naučných 
stezek dělají z Berounska ráj pro příznivce pěší 
turistiky. Na své si však také přijdou milovníci vodních 
sportů, cyklisté či golfisté.

Pro malé i velké
Společnou zábavu i odpočinek u nás naleznou rodiny 
s dětmi všech věkových kategorií. Aktivit se nabízí 
mnoho – tematická hřiště, farmy se zvířátky, hravé 
muzejní expozice a nepřeberné množství venkovních 
aktivit v přírodě. Vyzkoušet můžete také pestrou škálu 
geolokačních her, ať už mobilních, či klasických.

Destinační agentura 
Berounsko

Zakládající členové

Beroun
Historické centrum je 
chráněno jako městská 
památková zóna. Beroun 
je místem, kde našli domov 
večerníčkoví medvědi Vojta, 
Kuba a Matěj a kde se tradice 
hrnčířství drží po staletí.

Králův Dvůr
Královedvorskému údolí dominuje 
barokní kostelík dle plánů Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Perlou 
města je renesanční zámek 
vystavěný rodem Lobkoviců, který 
je středem kulturního dění.

Svatý Jan pod Skalou
Historie malebné vesnice 
ukryté v údolí potoka Kačáku, 
nad níž se tyčí Svatojánská 
skála, sahá až do konce 
9. století, kdy se v tamější 
jeskyni usadil poustevník Ivan. 
V dnešní době je Svatý Jan 
pod Skalou vyhledávaným 
turistickým a poutním místem.

Tetín
Místo, které se zapsalo do dějin 
českého národa, v roce 921 zde 
byla zavražděna kněžna Ludmila, 
babička sv. Václava. Z Tetína se 
můžete kochat pohledem do 
údolí Berounky či nasát genia loci 
v jednom ze tří kostelů.

Srbsko
Vesnice ležící při okraji 
Berounky je turistickou 
křižovatkou a oblíbeným 
výchozím místem pro výlety 
do okolní krajiny. Každého 
turistu v obci jistě potěší 
množství hospůdek či 
minipivovar v srbeckém 
kempu.

Zdice
Městečko s dávnou historií 
a přírodním lesoparkem Knihov. 
Nachází se zde unikátní kubistické 
kino, železniční muzeum či největší 
venkovní bazén ve středních 
Čechách.

Členové

Svinaře Karlštejn Hudlice

@berounsko
www.berounsko.net

@berounsko

Berounsko, z. s.
Husovo nám. 69
266 01 Beroun

Tato brožura byla vydána s finančním 
přispěním Středočeského kraje.

Fotografie: Archiv destinační agentury Berounsko (autorem většiny 
leteckých fotografií je Jiří Jiroušek) a archivy členů a partnerů agentury. 
Text: destinační agentura Berounsko. 
Grafické zpracování: ALTAIR Grafické studio, s.r.o.

Vydáno v roce 2019 v nákladu 20 000 kusů, neprodejný výtisk. 
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.berounsko.net

Marketingově zastřešujeme oblast Berounsko. Přirozeně vymezenou 
turistickou destinaci, kterou tvoří dvě chráněné krajinné oblasti Český 
kras a Křivoklátsko spojené tokem řeky Berounky.

Sdružujeme poskytovatele služeb a produktů, kteří působí v cestovním 
ruchu, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a vytváříme 
platformu pro vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností.

Destinační agentura byla založena městy Beroun, Králův Dvůr
a Zdice a obcemi Tetín, Srbsko a Svatý Jan pod Skalou.

Váš business
nás zajímá!

SVATÝ JAN 
POD SKALOU

Jak se k nám dostanete

Zajímavosti

Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam qui sumenis alitiisquis simporp 
orepro omni as perio estrumquiat que volesti abore, cum 
rerum faceatendae. Itatem ipitatqui non etur adis est 
faccat moloreptur ad molectam, 

optatibust faciminvel minctem 
velestrume venditi omnimi, tenti a sinctione ab imillup 
tatur, con comnihillat peri deribus iuntur, et exceres cimilic 
te sin nonsequis sequam, offi  ci non reptae. 

Dolum qui dic te poreperae. Ratem quidundaerat
Dus repratu rionsequi namusandi comnis seque alitaque 
labo. Nam, suntor repercium fugitae. Gitae iliquam et quis 
dolum fugia sitatem vel molupid et resequi sediasped qui 
cus in nisque denda esequo imetur?

Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam qui sumenis alitiisquis simporp 
orepro omni as perio estrumquiat que volesti abore, cum 
rerum faceatendae. Itatem ipitatqui non etur adis est 
faccat moloreptur ad molectam, 

optatibust faciminvel minctem 
velestrume venditi omnimi, tenti a sinctione ab imillup 
tatur, con comnihillat peri deribus iuntur, et exceres cimilic 
te sin nonsequis sequam, offi  ci non reptae. 

Dolum qui dic te poreperae. Ratem quidundaerat
Dus repratu rionsequi namusandi comnis seque alitaque 
labo. Nam, suntor repercium fugitae. Gitae iliquam et quis 
dolum fugia sitatem vel molupid et resequi sediasped qui 
cus in nisque denda esequo imetur?

Sollab incto blabo. 
Nequibus explandernam 
qui sumenis alitiisquis 

optatibust faciminvel 
minctem 
velestrume venditi 
omnimi, tenti a sinctione 
ab imillup tatur, con 

Dolum qui dic te 
poreperae. Ratem 
quidundaerat
Dus repratu rionsequi 
namusandi comnis 

Kulturní život

Podtext

CHKO
Křivoklátsko

CHKO
Český Kras

Beroun

Berounka

Křivoklát

Karlštejn

Praha

Plzeň

D5

@svatyjan
www.svatyjan.net

@svatyjan

A5
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Apiendiorro cum 
quiamus mil
Dolupta tectem. Itatecu llaborae

Offi cia nobis voluptur restemo lorios atur?

Ditia sum il ius vero es dolorat ustibusa conecte mperit delique volo 
omnias voluptur modi adi doluptatem fugia et re volorep eribus ea cum 
aut latquis dis int vollitios aut unt eicim quiatibus as dis sequati oriossi 
dipsam nitas consequaero dolore nihicit aut lab inime necus, a sum 
endaecaes evenem que 

Mam quaeper eperfernatem quataquam quate sandit mod 
quis cus ex et

1. 1. 2020

Plakáty

Apiendiorro cum 
quiamus mil
Dolupta tectem. Itatecu llaborae

Offi cia nobis voluptur restemo lorios atur?

Ditia sum il ius vero es dolorat ustibusa 
conecte mperit delique volo omnias 
voluptur modi adi doluptatem fugia et 
re volorep eribus ea cum aut latquis dis 
int vollitios aut unt eicim quiatibus as dis 
sequati oriossi dipsam nitas consequaero 
dolore nihicit aut lab inime necus, a sum 
endaecaes evenem que 

Mam quaeper eperfernatem quataquam 
quate sandit mod quis cus ex et

ERIBUS
09:30 – 10:00 adi doluptatem
10:00 – 12:00 nihicit aut lab

NECUS
12:00 – 15:00 nihicit aut
• dipsam nitas consequaero 
• dolore nihicit aut lab inime 
• necus, a sum 

1. 1.
2020

Mapa

CHKO
Křivoklátsko

CHKO
Český Kras

Beroun

Berounka

Křivoklát

Karlštejn

Praha

Plzeň

D5
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PF přáníPozvánka na akci

Berounsko, z. s., Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, IČ: 08406405, www.berounsko.net

Unt aut praessequi dolestiori voluptur, sequi dendicium dolorrum non res 
reruptassit facea accabo. Upit maior repe doloreius sit, nonsequae iunt.

15. 12. 2020  |  Místo konání akce
Nimporepro mintiorit molum coruptio. Et est magnis et autenducia 
voluptae. Et lis pre elentem res aut aliquo imilit alis dest alit magnis adis 
dia qui imet et pre et excearchit lani blaut offic totassit.

POZVÁNKA
Vážení členové a partneři,

děkujeme Vám, že jste se v letošním 
roce zapojili do činnosti destinační 
agentury Berounsko a přejeme Vám 
příjemné prožití vánočních svátků a 
těšíme se na spolupráci v roce 2020.

Jméno Příjmení
předseda představenstva PF 2020

Berounsko, z. s., Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, IČ: 08406405, www.berounsko.net

Unt aut praessequi dolestiori voluptur, sequi dendicium 
dolorrum non res reruptassit facea accabo. Upit maior 
repe doloreius sit, nonsequae iunt.

15. 12. 2020
Místo konání akce
Nimporepro mintiorit molum coruptio. 

Et est magnis et autenducia

P O Z V Á N K A
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Ad mi, qui conet faceritias dessit iunt fugitat 
venim aut del in recatas piciliquas eum, 
corporum quodisim verrovita cus, sum et 
harciam evellor epelibus nullitate eiunt aute 
natem aut aritia volorrunt vel iliquo idendi ni 
odi undellaut et ab iliae quo beati cus, is erum 
dolorit fugiaeri coriatur?
Les arum eaque estia corem volupta tiones 
velibus et, et alibus magnatquis ento que 
aceped estrumqui nonemporrum harcien 
impore, cupti ut laborem ut od expelit, tem. 
Cianimin ex et lab int, occaero repudam 
voluptat et excessinci rest, aut aut in 
rerestia ium doluptas erspel moluptae. Imint 
dolectium nones eos ullescipsam nust, alibus 
sim aspero ipsapitia coremperume iducit, 
aceaqui tota volo magnimus aut accus, qui 
asi que voleceped exceperferum undis nobis 
cupiet quid mo dissimi llaboribus rerit ex et id 
quam, offi  ctias duntotaque ipsuntio vel ma 
sum qui quiassimi, simet verit id molupic tes 
mi, aceseru mquiassi optaspel id ut voluptius 
ium int labore peligentium, untiosa peritatquo 
offi  ciis aut mo moluptam non nonseque di 
de sedi offi  cil ist, aut hiciatur ariam aut por 
solenihit qui acest aliqui illit volut rem cum 
venis mi, sequiasit volor as quam volenim 
oluptae. Odipsam elibus, sit vel ipsanto 
evellaut faccus.
Ment auditiunt fuga. Pudae doluptate 
ium quundit, sam, cuptatio. Ariostem et 
quamenempos exerorae doluptaepro cum 
sam autas ab idunto con consequat volores 
tiorum harum quis im fuga. Et facea consene 
ressus eatem aut idelendaest optat laborerit 
eumquia eperum faces doluptatis eiust, od et 
aliquid experum fuga. Liquasi taspient plicid 
quam quamet eic tessim quidus.
Xime sum volorum erum cusdae. Uptur 
aut ilibusa ersperu ntendit atenimil mo et 
vitasperi dit, initiam eumquia ped modiat 
landenti qui consectisquo ea dolo te deles 
aspel ipsam es quodignis del explit ut incideris 
doluptatquas nonsentiis aborion sercill 

esequam ipsa si bera volectur, si tem arit, 
omnis si aut la core periae omnisimIbus sunt 
ute il maximet, sumquo quaepe etum et omnis 
sed que porro berepedi bea con nulparum 
ium volor ressin rendictiam qui aute enesto 
comnis velique magnis iume cus, et essitiorent 
ium quias ex et et volore, quam eum faccum 
que nam quasim ipsus eaquae. Ximaximus 
accusapernam vellorem imodit hariostis re si 
quae est ad ullanda quatem dolorio nsequae 
quis ad molupta ducia sum dictore eaque 
vernatur acil magnam que ilicabor aut molest 
aut incimaion remodi optatem eumquas sed 
que pos eos non eum imolore, natio. Nam 
repedit apitis etum quae debit, quis rero bla 
cus nos ulla quae sitiae optatia tionse simus 
explis ipicimu scilit ame cus.
Ullesci doluptis est volore volorias quatum 

imporuntis magnam et offi  cii ssinturio. Itatius 
apelessit ad mi, volupta dollaut alis mos rem 
aut ut atusam, non nobit expla doloritis adit, 
quostium quidigeni corunt voloriandis a etur, 
ullupta de niet, quam, tem ut omnis sunda 
quiaspelit quatas alic torepudam endipsum 
as a et ex earuptat que nonsed quiaeca 
tquunt.
Imagnatus. Ipicias doloris voloribustem 
andebisquas alitium expeles totatquiae 
necabor rehentur sam ilia dolupta velesed 
molor sinum etur? Beaturia imosam aliqui 
offi  ciantur? Omnihicipsum qui cullias ma 
voloreh enihict otaecae eiciis eum conem 
esenime volore inulpa cusandi gnimincia 
que latent volest, consequos moloria dellit 
plit offi  cto rempor aceate cor mo imporem 
nosapid ut illabore dolorro escia cullaudit 
estempe rferum fugit faceper ateculpa et pa 
quas est, quia nostiorrum fuga. Hent lique 

simagnam quam iduntem quostotat quam 
eaquiat.
Lessi to quia quiatin rem quis serum dolo 
evero esto ducipsu ntiurep tasima di dit, 
aliquam, saped utempor ibustrum quo 
dolut que offi  cte santiis quam quo erci to 
vellend ipientem sita quamenis dolorum, sunt 
quia conse esseque eum que pa perrum re 
commodi ipicia doluptatur solorum quunt 
que nonse modis voluptus de plitiatem 
es venimoluptas et quis nis a consequae 
que eliquo moluptatem fugit pa sapedia 
menihicimped minim faci utem quae sunt 
ut veriori beatemo tem. Et eaquia dolupta 
estiscid que moluptam resequam, velitiis 
vernat autem aspedit quamene ctatur?
Il et, cus et que volum sinusdam quatem 
utatem remossi mincto volores ma sit venis 

maximus unt audit asperferume num sam ut 
aspero inciliqui conseri voluptate solor ate 
velluptatur? Quid quatur?
Sum ilicien daerorent delit qui dolore natem 
fugia velloreiciis quam sitatem la isciatum 
quiatquate re volupicium imustiam is ut am 
disque rempere conecto quia ilia dolesenem 
ut ressust, si id eicabo. Itaqui dolor sapicip 
sapisime quiatem quia consed que sitio 
offi  ctia num que plab id mi, sus sunt.
Tempore sam dit, coribus quodi as explam 
fugitae ptatemp ossequo di consediscid 
ut reribus posti blam renit, utationsero 
in con plicium doluptat omnimus andios 
siti acit facias ad ero es dempor alit is 
millatur? Ovidelic tem quatios porestiatur? 
Quisque non num, sunt quist ipsam alia 
parum rehenda quidel id eatem namus nes 
doluptatur as dollenectur, simpor similliquis et 
arum ditem quisto omnis ex eossinus veliquod 
et oditibus sae ligentia doluptatus eum 
rerum erchiti nvendae sit eos core, eostiatqui 
beationsed eario con pel maximaio explant, 
ut ad quassec aborrup tatur?
Igent odis quaes doluptat et etus eum enihit 
vendis ut quaessunt imilige ndigent, to 
maximo qui velia qui debis que nem voluptam 
qui conserc hiciaspe dolum et dolora pla con 
cuptur mo ipitiist odionsequam autam, aut 
vita num eatum aute volupta ercias accum 
sa consendi culparum si aut volo eos volupta 
sequo ea nectus.
Vitium sam repelig endernam, offi  ctio. Ducia 
qui ut aut ape conserspita aute offi  cab ipid 
quam, secus eatur?
Ipis vererchictur sequunt, tenderiate illiti 
antinima sunt acea sime eturia dendam 
vellace rchicilici doluptam is molore exerunt 
lacea nos doluptas aute omni quia vere 
corum reptate mquam, nosa quid ullecus il 
is molut a volor sed eoste doluptatia coria 
aliquia ide pa dolum eremperest, ut esequae 
porest, quam sequi dolupta nossinv ellenda 
vendi utat veriorita aspit, cus etur aut que 
delignat.
Ficatent rehent apient escidem quam, odita

„Ullesci doluptis est volore volorias quatum 
imporuntis magnam et offi  cii ssinturio. 
Itatius apelessit ad mi, volupta“

Les arum eaque
Ad mi, qui conet faceritias dessit iunt fugitat 
venim aut del in recatas piciliquas eum, 
corporum quodisim verrovita cus, sum et 
harciam evellor epelibus nullitate eiunt aute 
natem aut aritia volorrunt vel iliquo idendi ni 
odi undellaut et ab iliae quo beati cus, is erum 
dolorit fugiaeri coriatur?
Les arum eaque estia corem volupta tiones 
velibus et, et alibus magnatquis ento que 
aceped estrumqui nonemporrum harcien 
impore, cupti ut laborem ut od expelit, tem. 
Cianimin ex et lab int, occaero repudam 
voluptat et excessinci rest, aut aut in 
rerestia ium doluptas erspel moluptae. Imint 
dolectium nones eos ullescipsam nust, alibus 
sim aspero ipsapitia coremperume iducit, 
aceaqui tota volo magnimus aut accus, qui 
asi que voleceped exceperferum undis nobis 
cupiet quid mo dissimi llaboribus rerit ex et id 
quam, offi  ctias duntotaque ipsuntio vel ma 
sum qui quiassimi, simet verit id molupic tes 
mi, aceseru mquiassi optaspel id ut voluptius 
ium int labore peligentium, untiosa peritatquo 
offi  ciis aut mo moluptam non nonseque di 
de sedi offi  cil ist, aut hiciatur ariam aut por 
solenihit qui acest aliqui illit volut rem cum 
venis mi, sequiasit volor as quam volenim 
oluptae. Odipsam elibus, sit vel ipsanto 
evellaut faccus.
Ment auditiunt fuga. Pudae doluptate 
ium quundit, sam, cuptatio. Ariostem et 

quamenempos exerorae doluptaepro cum 
sam autas ab idunto con consequat volores 
tiorum harum quis im fuga. Et facea consene 
ressus eatem aut idelendaest optat laborerit 
eumquia eperum faces doluptatis eiust, od et 
aliquid experum fuga. Liquasi taspient plicid 
quam quamet eic tessim quidus.
Xime sum volorum erum cusdae. Uptur aut 
ilibusa ersperu ntendit atenimil mo et vitasperi 
dit, initiam eumquia ped modiat landenti qui 
consectisquo ea dolo te deles aspel ipsam es 
quodignis del explit ut incideris doluptatquas 
nonsentiis aborion sercill esequam ipsa si 
bera volectur, si tem arit, omnis si aut la core 
periae omnisim poribus rempore pudisimpor 
aut aut verro.

DISSIMI LLABORIBUS
Ad mi, qui conet faceritias dessit 
iunt fugitat venim aut del in recatas 
piciliquas eum, corporum quodisim 
verrovita cus, sum et harciam evellor 
epelibus nullitate eiunt aute natem aut 
aritia volorrunt vel iliquo idendi ni odi 
undellaut et ab iliae quo beati cus, is 

AD MI, QUI CONET
Les arum eaque estia corem volupta 
tiones velibus et, et alibus magnatquis 
ento que aceped estrumqui 
nonemporrum harcien impore, cupti 
ut laboremerum dolorit fugiaeri 
coriatur? sum qui quiassimi, simet verit 
id molupic tes mi, aceseru mquiassi 

SUM QUI QUIASSIMI
Xime sum volorum erum cusdae. Uptur 
aut ilibusa ersperu ntendit atenimil mo 
et vitasperi dit, initiam eumquia ped 
modiat landenti qui consectisquo ea 
dolo te deles aspel ipsam es quodignis 
del explit ut incideris doluptatquas 
nonsentiis aborion sercill esequam 

Odipsam elibus, sit vel 
ipsanto evellaut faccus
Ad mi, qui conet faceritias dessit iunt fugitat 
venim aut del in recatas piciliquas eum, 
corporum quodisim verrovita cus, sum et 
harciam evellor epelibus nullitate eiunt aute 
natem aut aritia volorrunt vel iliquo idendi ni 
odi undellaut et ab iliae quo beati cus, is erum 
dolorit fugiaeri coriatur?

Les arum eaque estia corem volupta tiones 
velibus et, et alibus magnatquis ento que 
aceped estrumqui nonemporrum harcien 
impore, cupti ut laborem ut od expelit, tem. 
Cianimin ex et lab int, occaero repudam 
voluptat et excessinci rest, aut aut in 
rerestia ium doluptas erspel moluptae. Imint 
dolectium nones eos ullescipsam nust, alibus 
sim aspero ipsapitia coremperume iducit, 
aceaqui tota volo magnimus aut accus, qui 
asi que voleceped exceperferum undis nobis 
cupiet quid mo dissimi llaboribus rerit ex et id 

quam, offi  ctias duntotaque ipsuntio vel ma 
sum qui quiassimi, simet verit id molupic tes 
mi, aceseru mquiassi optaspel id ut voluptius 
ium int labore peligentium, untiosa peritatquo 
offi  ciis aut mo moluptam non nonseque di 
de sedi offi  cil ist, aut hiciatur ariam aut por 
solenihit qui acest aliqui illit volut rem cum 
venis mi, sequiasit volor as quam volenim 
oluptae. Odipsam elibus, sit vel ipsanto 
evellaut faccus.
Ment auditiunt fuga. Pudae doluptate 
ium quundit, sam, cuptatio. Ariostem et 
quamenempos exerorae doluptaepro cum 
sam autas ab idunto con consequat volores 
tiorum harum quis im fuga. Et facea consene 
ressus eatem aut idelendaest optat laborerit 
eumquia eperum faces doluptatis eiust, od et 
aliquid experum fuga. Liquasi taspient plicid 
quam quamet eic tessim quidus.
Xime sum volorum erum cusdae. Uptur aut 
ilibusa ersperu ntendit atenimil mo et vitasperi 
dit, initiam eumquia ped modiat landenti qui 
consectisquo ea dolo te deles aspel ipsam es 
quodignis del explit ut incideris doluptatquas 
nonsentiis aborion sercill esequam ipsa si 
bera volectur, si tem arit, omnis si aut la core 
periae omnisim poribus rempore pudisimpor 
aut aut verro.Ulparis apid mo tem cus a que 
inctus, soluptatem volore ea ilia cus doluptae 
mo cullabo rerovitaquo
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InzerceTuristické noviny

Od Českého krasu 
po Křivoklátsko

Západně od Prahy, podél toku 
řeky Berounky, rozkládá se oblast 
přírodních krás křivoklátských hvozdů 
a vápencové krajiny Českého krasu.

Berounsko je nádhernou destinací 
ve Středních Čechách, která proslula 
turistickými cíli, jako jsou hrady Karlštejn 
a Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Hamousův 
statek, lom Velká Amerika, Skryjská jezírka  
či poutní místa Tetín a Svatý Jan pod Skalou.

Spousta dalších míst však zůstává 
neobjevena. A tak tu na Vás čeká romantické 
říční údolí Berounky, krásná příroda, řada 
rozhleden a vyhlídek, rozmanité památky, 
půvabné vesničky, živé tradice, dochovaná 
lidová architektura a mnohem více!

U nás si tak na své přijdou milovníci historie, 
sportovci toužící po aktivním odpočinku, 
cyklisté a vodáci, příznivci pěší turistiky, 
labužníci hledající gastro zážitky, rodiny 
s dětmi a všichni ti, kteří touží objevovat krásy 
naší země. Vždyť doma je přece nejlépe.

Vydejte se k nám, objevovat dosud 
neobjevené. Slibujeme, týden u nás Vám 
uplyne jako voda v Berounce! www.berounsko.netDestinační agentura Berounsko @berounsko

Od Českého krasu 
po Křivoklátsko

Západně od Prahy, podél toku řeky Berounky, rozkládá se oblast 
přírodních krás křivoklátských hvozdů a vápencové krajiny Českého krasu.

Berounsko je nádhernou destinací ve Středních Čechách, která proslula turistickými 
cíli, jako jsou hrady Karlštejn a Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Hamousův statek, lom 
Velká Amerika, Skryjská jezírka či poutní místa Tetín a Svatý Jan pod Skalou.

Spousta dalších míst však zůstává neobjevena. A tak tu na Vás čeká romantické říční 
údolí Berounky, krásná příroda, řada rozhleden a vyhlídek, rozmanité památky, 
půvabné vesničky, živé tradice, dochovaná lidová architektura a mnohem více!

U nás si tak na své přijdou milovníci historie, sportovci toužící po aktivním odpočinku, 
cyklisté a vodáci, příznivci pěší turistiky, labužníci hledající gastro zážitky, rodiny s dětmi 
a všichni ti, kteří touží objevovat krásy naší země. Vždyť doma je přece nejlépe.

Vydejte se k nám, objevovat dosud neobjevené. 
Slibujeme, týden u nás Vám uplyne 
jako voda v Berounce!

www.berounsko.netDestinační agentura Berounsko @berounsko
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Luptibus apienihilis 
niet fugias eum 
quis dolupta tionse 
audae autEserro volent, 
offi  cie ndipien ditatib 
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GA. ET ESTIUS UT POREST, QUO MAXIMUS
Ad mi, qui conet faceritias dessit iunt fugitat 
venim aut del in recatas piciliquas eum, 
corporum quodisim verrovita cus, sum et 
harciam evellor epelibus nullitate eiunt aute 
natem aut aritia volorrunt vel iliquo idendi ni 
odi undellaut et ab iliae quo beati cus, is erum 
dolorit fugiaeri coriatur?
Les arum eaque estia corem volupta tiones 
velibus et, et alibus magnatquis ento que 
aceped estrumqui nonemporrum harcien 
impore, cupti ut laborem ut od expelit, tem. 
Cianimin ex et lab int, occaero repudam 
voluptat et excessinci rest, aut aut in 
rerestia ium doluptas erspel moluptae. Imint 
dolectium nones eos ullescipsam nust, alibus 

sim aspero ipsapitia coremperume iducit, 
aceaqui tota volo magnimus aut accus, qui 
asi que voleceped exceperferum undis nobis 
cupiet quid mo dissimi llaboribus rerit ex et id 
quam, offi  ctias duntotaque ipsuntio vel ma 
sum qui quiassimi, simet verit id molupic tes 
mi, aceseru mquiassi optaspel id ut voluptius 
ium int labore peligentium, untiosa peritatquo 
offi  ciis aut mo moluptam non nonseque di 
de sedi offi  cil ist, aut hiciatur ariam aut por 
solenihit qui acest aliqui illit volut rem cum 
venis mi, sequiasit volor as quam volenim 
oluptae. Odipsam elibus, sit vel ipsanto 
evellaut faccus.
Ment auditiunt fuga. Pudae doluptate 

ium quundit, sam, cuptatio. Ariostem et 
quamenempos exerorae doluptaepro cum 
sam autas ab idunto con consequat volores 
tiorum harum quis im fuga. Et facea consene 
ressus eatem aut idelendaest optat laborerit 
eumquia eperum faces doluptatis eiust, od et 
aliquid experum fuga. Liquasi taspient plicid 
quam quamet eic tessim quidus.
Xime sum volorum erum cusdae. Uptur aut 
ilibusa ersperu ntendit atenimil mo et vitasperi 
dit, initiam eumquia ped modiat landenti qui 
consectisquo ea dolo te deles aspel ipsam es 
quodignis del explit ut incideris doluptatquas 
nonsentiis aborion sercill esequam ipsa si 
bera volectur, si tem arit, omnis si aut la core 

Eserro volent, 
offi  cie 
offi  cie ndipien ditatib 
quis dolupta tionse 
audae autEserro volent,  
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quis dolupta 
audae autEserro volent, 
offi  cie ndipien ditatib 
quis dolupta tionse 
audae autEserro volent 
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Prezentační systémy Stan
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Merchandise
Dárkové předměty4

z Křivoklátu na Karlštejn



Placky, plecháček, 
plátěná taška

Triko, deštník

rozměr tisku: 151 x 39
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Blok, propisky Pohledy

www.berounsko.netDestinační agentura Berounsko @berounsko

MERCHANDISE MERCHANDISE

Manuál  jednotného v izuá ln ího  s ty lu  tur i s t i cké  des t inace Berounsko —  5 150  —  Manuál  jednotného v izuá ln ího  s ty lu  tur i s t i cké  des t inace Berounsko



© 2019  ALTAIR Grafické Studio s.r.o.
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