
NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA BEROUNSKA 2022 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 

Princip fungování návštěvnické karty je založen na poskytování řady slev a výhod 

z oblasti ubytování, stravování, dopravy, trávení volného času atp. Karta tak podporuje 

vyšší nákup různých turistických služeb a produktů, které jsou v tomto systému 

zapojeny. 

Návštěvnická karta slouží jako prostředek pro finanční úsporu jejích uživatelů a jako 

motivační faktor pro turisty, kteří čerpají více služeb a produktů, než kdyby kartou 

nedisponovali. V souvislosti s tím dochází i k časoprostorovému rozložení turistů, které 

je ovlivněno místy, v nichž jsou nabízeny slevy a výhody.  

Karta může také návštěvníka dodatečně motivovat k opakovanému návratu 

do destinace z důvodu dočerpání slev a výhod. A samozřejmě je karta vhodná i pro 

místní obyvatele, kteří mohou čerpat výhody a slevy u místních podnikatelů 

či regionálních výrobců. 

 

SYSTÉM NÁVŠTĚVNICKÉ KARTY BEROUNSKA 

Cena pro zapojené subjekty 

Zapojení pro rok 2022 je bezplatné, 

respektive vstupem je poskytnutí slevy 

či výhody. 

Podoba karty  

Papírová „šeková brožura“ s kupóny 

na slevy a výhody, formát A6 (dva kupony 

na straně). 

Tiskový náklad  

Odhadem 3 000–5000 ks (dle zájmu 

ubytovacích zařízení). 

Využití karty 

Předložení kupónu poskytovateli slevy 

či výhody (resp. personálu). Poskytovatel 

eviduje počty využitých slev a výhod. 

Časová platnost karty 

Od vydání (odhadem začátek března) 

až do konce roku 2022. 

Distribuce karty  

a. Hostům v zapojeném ubytovacím 

zařízení při pobytu zdarma – 

ubytovací zařízení si může 

stanovit, zda dá ke každému 

pobytu či při pobytu na 2 a více 

nocí. 

b. Zakoupením (předpokládaná 

cena 49 Kč, resp. se bude odvíjet 

od celkového počtu slev a výhod 

a počtu vydání) u vybraných 

subjektů (např. informační centra, 

muzea a příp. další). Tato varianta 

je především pro místní obyvatele 

a jednodenní výletníky. Naším 

cílem je ale především motivovat 

návštěvníky k pobytům delším 

2 a více nocí. 

 

 



JAK SE ZAPOJIT SE SLEVAMI A VÝHODAMI? 

a. (Volitelně) Informovat se o dalších podrobnostech, které Vás zajímají (kontakt 

níže). Probrat možnosti slevy či výhody – konzultace. 

b. Stáhnout si přihlášku z webových stránek www.berounsko.net (sekce 

návštěvnická karta), stáhnout si přihlášku skrze QR kód (níže), vyžádat si zaslání 

přihlášky na kontaktu níže. 

c. Vyplnit přihlášku do projektu a zaslat ji na osva3@muberoun.cz nebo 

na eliska.hochsteigerova@berounsko.net. Do kdy? Do 30. ledna 2022. 

 

 

Příklady konkrétních slev a výhod 

Muzeum – vstupenka 1 + 1 zdarma. 

Restaurace – k hlavnímu chodu malé pivo zdarma. 

Restaurace – 10% sleva na konzumaci během všedních dnů. 

Kavárna – k zakoupenému zákusku káva zdarma. 

Ubytování – 20 % sleva na poskytované služby i neubytovaným (např. wellness). 

Obchod – 10 % sleva na nákup. 

Turistické informační centrum – k nákupu nad 100 Kč turistická vizitka zdarma.  

 

KONTAKT 

Eliška Hochsteigerová 

osva3@muberoun.cz  

eliska.hochsteigerova@berounsko.net  

+420 603 503 372 

+420 311 654 244 

 

Stáhněte si přihlášku pomocí 
QR kódu! 
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