DMO turistické oblasti Posázaví
V území, ve kterém působí Posázaví o.p.s. jako DMO a na které byla podána žádost o certifikaci, dochází
k překryvu s následujícími územími definovanými pro oblast cestovního ruchu:
Národní geopark Kraj Blanických rytířů – turistická lokalita a její DMO podporovatelný z MŽP –
koordinováno ČSOP Vlašim

Ladův kraj – dobrovolný svazek obcí působící také v oblasti cestovního ruchu – potenciálně turistická
lokalita
Mikroregion CHOPOS – dobrovolný svazek obcí je zakladatelem Posázaví o.p.s. a jednotlivé členské
obce zásadně nesouhlasí s působností jiného DMO než Posázaví o.p.s. na svém území. (Stanovisko je
přílohou původní žádosti o certifikaci).
V území neexistovaly střety do doby vzniku zapsaného spolku Kraj Blanických rytířů, z.s., a to ani
s působením a prezentací geoparku. Do současné doby nám není známa požadovaná územní
působnost nově (v roce 2018) vzniklé destinační společnosti Kraj Blanických rytířů…

Posázaví a turistické oblasti
Založena v roce 2004 pro koordinaci cestovního ruchu – původní zakladatelé = 2 podnikatelé, svazek
obcí a NNO, nyní tři podnikatelé a svazek obcí CHOPOS.
Vývoj rozlohy destinace ve strategických dokumentech Středočeského kraje
2007 = Střední Čechy – Jih (3) > koordinována Posázaví o.p.s.

2010 = Střední Čechy – Jihovýchod > koordinována Posázaví o.p.s.

2018 = Střední Čechy – Jih > Posázaví

Toto je současný stav rajonizace ve schváleném Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském
kraji na období 2018–2023. Schválen byl Zastupitelstvem Středočeského kraje na základě usnesení č.
024-14/2018/ZK dne 25. 6. 2018.

Text schváleného programu v návaznosti na výše uvedenou rajonizaci konstatuje, že: „Společnost
Posázaví ́ o.p.s. je poskytovatelem obecně̌ prospěšných služeb s cílem rozvoje regionu Posázaví ́ a jeho
turistického potenciálu. Mezi konkrétní ́ cíle společnosti patří ́ služby při financování projektů k rozvoji
regionu Posázaví,́ koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu Posázaví,́ součinnost
se zahraničními subjekty se vztahem k regionu Posázaví ́ či komunikace s orgány státní ́ správy a
́
samosprávy při rozvoji regionu Posázaví“.
Spolupráce s obcemi mimo území Posázaví je v rámci dohod o spolupráci s MAS Dolnobřežansko a
MAS Říčansko a je to v souladu s jejich strategiemi.
Město Benešov bylo a je součástí Posázaví:
a) Má toto schváleno v souhlasu se strategií usnesením 643-27/2014/ZM ze dne 17. 3. 2014
b) Postup ukončení aktivit ve spolku Kraj Blanických rytířů schválila Rada města Benešov na své
zasedání 6. 2. 2019, zastupitelstvo města projedná doporučení rady 19. 2. 2019

I přes výše uvedený vývoj v území a v rozporu s aktivitami a investicemi, které Posázaví o.p.s.
jako DMO v celém území vždy realizovalo v soulasu s aktivitami dnes fe‘‘definovanými jako
destinační management chceme především s ohledem na aktivity a ambice území Kraje
Blanických rytířů vyjít vstříc řešení a navrhujeme nové uspořádání řešeného území.

Výsledek změny území v tabulce dle povinných kritérií certifikace pro oblastní DMO
Podmínka certifikace
CzechTourism

Posázaví
Geograficky homogenní území a území ohraničené
katastrálním územím obcí
Území působnosti se nepřekrývá s územím shodné kategorie
DMO
Počet obcí:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Průměrný počet lůžek za posledních 5 let v TO: (data za roky
2013–2017)
Průměrný roční počet přenocování v ubytovacích zařízeních za
posledních 5 let v TO (2013–2017):

Počet certifikovaných informačních center:

Podíl podnikatelských a NNO subjektů s vlivem na rozhodování
organizace:
Podnikatelé:
NNO:
Podíl obcí s vlivem na rozhodování organizace:

Doba fungování DMO:
Počet aktivních partnerů celkem
> z toho počet obcí
> z toho počet aktivních partnerů z oblasti NNO a soukromého
sektoru
Veřejný sektor
Podnikatelský sektor
Neziskový sektor

ANO
ANO
126 min. 20
1253,6 km2 min. 600 km2
171 292
4300,2 min. 2 000
278 189 min. 200 000
8 – Říčany, Dolní Břežany,
Mnichovice, Benešov, Neveklov,
Min. 3
Jílové u Prahy, Týnec nad
Sázavou, Velké Popovice
66 % Správní rada;
66 % Dozorčí rada;
75 % Zakladatelé
2 ve správní radě;
2 v Dozorčí radě;
3 Zakladatelé
2 ve správní radě;
2 v Dozorčí radě;
33 % Správní rada;
33 % Dozorčí rada;
25 % Zakladatelé
od roku 2004 – převzato od
dobrovolného svazku obcí
CHOPOS

Min. 30 %

Minimálně jeden rok
88 Min. 50
34 Min. 15
46 Min. 30
42
36
10

Závěrem
Jako dlouhodobě působící DMO na úrovni turistické oblasti preferujeme ukončení sporů a
návrat k práci na rozvoji cestovního ruchu. Naším cílem není ovládat území ani politikaření. O
to, že se nám díky partnerské spolupráci v území daří realizovat nejen marketingové aktivity,
ale především rozvojové projekty zaručující navyšování kvality cestovního ruchu, svědčí
především naše historie v oblasti spolupráce, působení ve vrcholovém řízení cestovního ruchu
na úrovni Středočeského kraje již dlouhých 15 let stejně jako podpora naší činnosti především
od spolupracujících obcí.

