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Příloha č. 1: Marketingový plán společnosti Posázaví 2014

 
 

Zdroj: interní materiály Posázaví o.p.s., získáno na Fóru cestovního ruchu (2014) 
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Příloha č. 2: Dotazníky pro aktéry cestovního ruchu ve zkoumané TO 

Dotazník pro rezidenty v oblasti Střední Čechy – jih  

Selektivní otázka: Máte trvalé bydliště, nebo trvale pobýváte na území oblasti Střední 

Čechy – jih? 

1. Vnímáte cestovní ruch v místě vašeho bydliště? 

 ano, intenzivně 

 spíše ano 

 spíše ne 

 vůbec ne 

2. Jak často přicházíte do kontaktu s návštěvníky/turisty? 

 velmi často 

 málo 

 vůbec ne 

3. Jaký zaujímáte postoj k návštěvníkům/turistům? 

 velmi přátelský 

 spíše přátelský 

 neutrální  

 nepřátelský, nepřeji si je zde 

4. Jaký je podle vás největší přínos rozvoje CR ve vaší oblasti? 

 rozvoj služeb, které využívají i rezidenti 

 pracovní místa pro rezidenty 

 přínos finančních prostředků (do rozpočtů obcí, místním podnikatelům, 

službám) 

 rozvoj samotné obce (infrastruktura, parky, rekonstrukce, rozvoj služeb) 

5. Jaká jsou podle vás negativa rozvoje CR ve vaší oblasti? 

 zvyšování cen 

 nepociťuji negativní pocity z CR 

 hodně lidí na veřejných prostorách 

 problémy s dopravou, parkováním 

 znečištění veřejných prostor 

 nadměrný hluk 

6. Chtěl byste se podílet/podílíte se nějak na rozvoji CR v oblasti (spolupráce s DM, 

zapojení v NO, pořádání akcí...) 

7. Víte, do jaké turistické oblasti spadá místo vašeho bydliště?  

8. Přivítal/a byste další rozvoj CR ve vaší oblasti a navýšení počtu návštěvníků? Jak 

by podle vás mohl být zlepšen rozvoj CR ve vaší oblasti?  

 



Dotazník pro návštěvníky oblasti Střední Čechy – jih 

Selektivní otázka: Jste na tomto místě jako návštěvník/turista? 

1. Jak dlouho trvá/bude trvat vaše návštěva této oblasti? 

2. Jak jste se o daném místě dozvěděl/a? 

3. Znáte název turistické oblasti, v které se nacházíte? 

4. Co si představíte pod názvem Střední Čechy – jih? 

5. Co vám v oblasti chybí, s čím jste nespokojen/a  – návrhy na zlepšení 

6. Prosím obodujte od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce) spokojenost s těmito službami: 

ubytovací služby 

stravovací služby 

dopravní dostupnost 

přírodní atraktivity 

kulturně-historické atraktivity 

chování místních obyvatel k návštěvníkům 

služby turistických infocenter 

 

Dotazník pro organizace veřejného sektoru v cestovním ruchu oblasti Střední Čechy – 

jih 

 
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku za účelem 

výzkumného šetření v rámci mé diplomové práce s názvem Analýza působení destinačního 

managementu v turistické oblasti Střední Čechy – jih. Cílem je provést šetření mezi aktéry 

v cestovním ruchu (dále jen CR) a zjistit, zda a jak je rozvíjen potenciál pro cestovní ruch v 

turistické oblasti Střední Čechy – jih a jak zde probíhá spolupráce mezi jednotlivými 

subjekty. Práce by měla být obhájena na jaře roku 2015 a bude zakončovat mé magisterské 

studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Regionální a 

politická geografie. Na vyžádání Vám zpracovanou studii ráda zašlu. 

  

Moc děkuji za Vaši cennou pomoc! 

Adéla Grafnetterová 

 

 

1. Vyplňujete dotazník z pozice: 

 Zástupce veřejné správy (obce, města) 

 Dobrovolnický sektor (zájmová sdružení, asociace…) 

 Informační centrum 

 

2. Vyberte okres, do kterého spadá Vaše působení:   

 Příbram 

 Kutná Hora 

 Benešov 

 Praha-západ 



 Praha-východ 

 

3. Za hlavní silné stránky lokalizačního potenciálu v místě vašeho působení 

považujete (prosím ohodnoťte na stupnici od 1 do 10; 1 – nejméně, 10 – nejvíce): 

 Dostatek přírodních atraktivit 

 Historické památky 

 Kulturní a společenské akce 

 Známé osobnosti spjaté s regionem 

 

 

4. Je podle vás cestovní ruch v turistické oblasti Střední Čechy – jih (okresy Kutná 

Hora, Benešov, Příbram, části Praha-východ a Praha-západ) dostatečně 

koordinován? Vyberte jednu možnost. 

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím  

 Spíše ne 

 Ne 

 

5. Myslíte si, že existuje jednotná propagace turistické oblasti Střední Čechy – jih 

(okr. Benešov, Příbram, Kutná Hora, části Praha – západ a Praha – východ)? 

 Ano  

 Ne  

 Nevím 

 

 

6. Při propagaci vaší oblasti z hlediska cestovního ruchu by bylo podle vás 

nejvhodnější území charakterizovat s použitím následujících klíčových slov (prosím 

zvolte na stupnici od 1 do 10; 1 – nejméně vhodné, 10 – nejvíce vhodné): 

 Příroda 

 Sázava 

 Brdy 

 Vltava 

 Lesy 

 Cykloturistika 

 Hipoturistika 

 Historické památky 

 Pěší turistika 

 Bohatý kulturní život 

 Vodáctví 

 Chataření a chalupaření 

 Trampské osady 

 

7. Na jaké oblasti by se podle vás měl zaměřit destinační management v turistické 

oblasti? Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 



 Tvorba nových produktů cestovního ruchu 

 Propagace území 

 Rozvoj lidských zdrojů 

 Regulace cestovního ruchu v oblasti 

 Marketingové aktivity 

 Ochrana místních atraktivit 

 Pořádání kulturních akcí v místě 

 

8. Jste součástí nebo spolupracujete v oblasti CR s některými z následujících 

organizací? Ohodnoťte prosím organizace na stupnici od 0-2 (0 – žádná spolupráce, 

1 – občasná spolupráce, 2 – intenzivní, častá spolupráce). 

 

 Posázaví o. p. s. 

 Průvodcovská služba Kutná Hora, s. r. o. 

 Brdy - Vltava o.p.s. 

 Lípa pro venkov o.s. 

 MAS Dolnobřežansko o.p.s. 

 MAS Podlipansko, o.p.s. 

 MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 Místní akční skupina Mníšecko, o.s. 

 Podbrdsko, o. s. 

 MAS Blaník 

 Občanské sdružení MAS Krajina srdce 

 

9. Spolupracujete s některou další organizací/městem/mikroregionem v oblasti 

cestovního ruchu? 

 

10. Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10 (1 - nejméně, 10 - nejvíce) jednotlivé činnosti 

organizace Posázaví o.p.s, která má působit jako hlavní koordinátor činností v CR v 

oblasti Střední Čechy – jih: 

 komunikace s aktéry cestovního ruchu  

 plánování a realizace marketingových aktivit 

 zpracování a předkládání žádostí o dotace (projektová činnost) 

 budování a podpora destinační identity (image destinace) 

 zastupování zájmů destinace na veřejnosti a u jiných institucí 

 vyhledávání a motivování partnerů pro spolupráci 

 provoz turistického informačního portálu destinace 

 realizace PR 

 aktivní spolupráce s turistickými informačními centry 

 informační a poradenská činnost a vzdělávací činnost 

 

11. Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10 (1 – nejméně aktivní a prospěšný, 10  - 

nejvíce aktivní a prospěšný) celkovou činnost a prospěšnost organizací či sdružení: 

 Brdy - Vltava o.p.s. 

 Lípa pro venkov o.s. 



 MAS Dolnobřežansko o.p.s. 

 MAS Podlipansko, o.p.s. 

 MAS Říčansko o.p.s. 

 MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 Místní akční skupina Mníšecko, o.s. 

 PODBRDSKO, občanské sdružení 

 Posázaví o.p.s. 

 MAS Blaník 

 Občanské sdružení MAS Krajina srdce 

 Průvodcovská služba Kutná Hora, s. r. o. 

 

12. Spolupracujete s některou z organizací v cestovním ruchu, která působí mimo 

turistickou oblast Střední Čechy – jih? 

 Zlatý Pruh Polabí o.p.s. 

 Rakovnicko o. p. s. 

 Jihočeská centrála cestovního ruchu 

 Vysočina Tourism 

 Ne, nespolupracujeme 

 

 

13. Prosím určete vhodnost vymezení turistické oblasti, která by byl podle vás 

nejvhodnější k propagaci v cestovním ruchu a k plánování rozvoje cestovního ruchu 

(1 - nejméně vhodné, 10  - nejvíce vhodné): 

 okr. Benešov, Příbram, Kutná Hora, části okresů Praha-západ a Praha-východ 

 okr. Příbram, Beroun, Kladno, Rakovník, části okresů Praha-západ a Mělník 

 okr. Příbram a Benešov 

 ok. Kutná Hora a Benešov 

 okr. Praha – západ a Praha – východ 

 okr. Příbram a Beroun 

 Posázaví (území kolem řeky Sázavy) 

 Povltaví (území kolem řeky Vltavy) 

 

14. Případně uveďte jiné podle vás vhodné vymezení turistické oblasti + název: 

 

15. Které kulturně-historické a přírodní atraktivity v celé oblasti Střední Čechy – jih 

(okresy Benešov, Kutná Hora, Příbram, části Praha – západ a Praha – východ) by 

podle vás zasloužily větší míru propagace? Vypište libovolný počet. 

 

16. S jakými významnými problémy z hlediska turismu se potýkáte ve vaší oblasti? 

Prosím vypište (např. nedostatečná dopravní infrastruktura, nedostatečná propagace 

oblasti…) 

 

17. Prostor pro Vaše poznámky, připomínky a vyjádření k tématu rozvoje cestovního 

ruchu ve vaší oblasti: 

 



Dotazník pro podnikatelské subjekty v cestovním ruchu v oblasti Střední Čechy – jih 

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku za účelem 

výzkumného šetření v rámci mé diplomové práce s názvem Analýza působení destinačního 

managementu v turistické oblasti Střední Čechy – jih. Cílem je provést šetření mezi aktéry 

v cestovním ruchu (dále jen CR) a zjistit, zda a jak je rozvíjen potenciál pro cestovní ruch v 

turistické oblasti Střední Čechy – jih a jak zde probíhá spolupráce mezi jednotlivými 

subjekty. Práce by měla být obhájena na jaře roku 2015 a bude zakončovat mé magisterské 

studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Regionální a 

politická geografie. Na vyžádání Vám zpracovanou studii ráda zašlu.  

 

Moc děkuji za Vaši cennou pomoc! 

Adéla Grafnetterová 

 

 

1. Uveďte prosím typ podnikatelského zařízení, které provozujete, či v něm pracujete: 

 hotel 

 kemp 

 ubytovna 

 restaurační zařízení 

 Jiné: 

 

 

2. Vyberte okres, ve kterém se nachází vaše provozovna:   

 Příbram 

 Kutná Hora 

 Benešov 

 Praha-západ  

 Praha-východ 

 

3. Za hlavní silné stránky lokalizačního potenciálu v místě vašeho působení 

považujete (prosím ohodnoťte na stupnici od 1 do 10; 1 – nejméně, 10 – nejvíce):  

 

 Dostatek přírodních atraktivit 

 Historické památky 

 Kulturní a společenské akce 

 Známé osobnosti spjaté s regionem 

 Jiné: 

 

 

4. Je podle vás cestovní ruch v místě vaší působnosti dostatečně koordinován? 

Vyberte jednu možnost.  

 Ano 

 Spíše ano 

 Nevím 

 Spíše ne 



 Ne 

 

Zdůvodnění:  

 

 

5. Oslovila vás nějaká z organizací zabývající se rozvojem regionu nebo cestovního 

ruchu v oblasti za účelem spolupráce? 

 ano  

 ne 

Pokud ano, uveďte prosím její název: ……….. 

 

 

6. Jste součástí nebo spolupracujete v oblasti CR s některými z následujících 

organizací? Ohodnoťte prosím organizace na stupnici od 0-2 (0 – žádná spolupráce, 

1 – občasná spolupráce, 2 – intenzivní, častá spolupráce). 

 

 Posázaví o. p. s. 

 Průvodcovská služba Kutná Hora, s. r. o. 

 Brdy - Vltava o.p.s. 

 Lípa pro venkov o.s. 

 MAS Dolnobřežansko o.p.s. 

 MAS Podlipansko, o.p.s. 

 MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 Místní akční skupina Mníšecko, o.s. 

 Podbrdsko, o. s. 

 MAS Blaník 

 Občanské sdružení MAS Krajina srdce 

 

 Název mikroregionu/obce/instituce se kterou spolupracujete na aktivitách 

rozvíjející CR: ……………. 

 

 S žádnou nespolupracujeme 

 

 

7. V jakých oblastech probíhá vaše spolupráce? Můžete zaškrtnout více odpovědí. 

 propagační činnost  

 spolupráce za účelem získávání finančních prostředků na realizaci projektů 

 spolupráce na tvorbě produktů cestovního ruchu 

 jiné: 

 

 

8. Na jaké oblasti by se podle vás měl zaměřit destinační management ve vaší oblasti? 

Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10 (1 nejméně, 10 nejvíce). 

 

Tvorba nových produktů cestovního   



ruchu 

Propagace území 
  

Rozvoj lidských zdrojů 
  

Regulace cestovního ruchu v oblasti 
  

Marketingové aktivity 
  

Ochrana místních atraktivit 
  

Pořádání kulturních akcí v místě 
  

 

Jiné – uveďte: 

 

9. S jakými významnými problémy z hlediska turismu se potýkáte ve vaší oblasti? 

Prosím vypište. (Např. nedostatečná dopravní infrastruktura, nedostatečná 

propagace oblasti…) 

 

10. Prostor pro Vaše poznámky, připomínky a vyjádření k tématu rozvoje cestovního 

ruchu ve vaší oblasti: 

 

 

Otázky pro řízený rozhovor se zástupci destinačního managementu 

1. Jak vaše organizace přispívá k rozvoji CR v oblasti? Na jakém území působí? 

2. Co jsou podle Vás největší překážky rozvoje CR v TO Stř. Čechy - jih? 

3. Je podle Vás velkou překážkou neexistence krajské destinační společnosti? 

4. Jaký máte názor na současné vymezení TO Stř. Čechy – jih? 

5. Jak zde probíhá řízení cestovního ruchu? 

6. Jakým způsobem spolupracujete s ostatními aktéry v CR? 

7. Jaké marketingové aktivity vaše organizace realizuje? 

8. Jakým způsobem navazujete spolupráci se skupinou podnikatelů v CR, jaký mají zájem 

na spolupráci? 

 

 
Příloha č. 3: Seznam oslovených respondentů  
AMBER HOTEL KONOPIŠTĚ amber-hotel-konopiste-konopiste@penzion-hotel.cz 317722732 

AREÁL VANÍČEK  info@arealvanicek.cz 317729578 

ATOM REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ  kempcil@seznam.cz   

AUTOCAMP NOVÁ RABYNĚ info@novarabyne.cz 317791101 

AUTOCAMP TRANSIT  Pension-Kutna-Hora-Transit@cz-hotel.eu   

AUTOKEMP ZBÝŠOV zbysov@quick.cz   

AUTOKLUB DIVIŠOV info@speedwaydivisov.cz   

BELLEVUE HOTEL KARLOV infokarlov@bellevuehotels.cz 317700825 

CENTRUM KRAKONOŠ zivohost@mszbenesov.cz   

COUNTRY CLUB WESTSTAR stoupovagabina@seznam.cz   

mailto:infokarlov@bellevuehotels.cz


DOG CENTER AJAX romansmatlak@centrum.cz   

FARMA BLANÍK h.zapletalova@farmablanik.cz   

FARMA ČAPÍ HNÍZDO info@capihnizdo.cz 317716211 

FARMA DRAŽKA farma.drazka@centrum.cz   

FARMA GEX info@farmagex.cz   

FARMA MICHAEL  info@farmamichael.cz 724239352 

FARMA PRAK  pavel.tupy@seznam.cz 317855134 

FARMA ZAHRADNICE farma@zahradnice.cz 602334634 

GARNI HOTEL NA HAVLÍČKU  hotel.hrncir@tiscali.cz   

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ gcko@gcko.cz 317784044 

GREEN VALLEY info@greenvalleypark.com   

HOŘOVICKÁ CHATA horovicka.chata@centrum.cz   

HOSTINEC U HOLUBŮ m.krepsova@seznam.c   

HOTEL AKADEMIE NAHÁČ hotel-akademie-nahac@ubytovani-benesov.com 317759711 

HOTEL ALEX hotel@vlasskydvur.cz   

HOTEL ATLANTIDA info@hotelatlantida.cz   

HOTEL ATLAS info@hotel-atlas.cz 317724771 

HOTEL BELVEDERE info@belvedere-hotel.cz   

HOTEL BENICA  recepce@benica.cz 317725611 

HOTEL ČESKÁ SIBIŘ  info@hotelceskasibir.cz 317802211 

HOTEL ERMI  ermi-hotel@ubytovani-pribram.com   

HOTEL FLORET recepce@flor   

HOTEL FLORIAN hotelflorian.sedlcany @ email.cz   

HOTEL HÁJEK  hotelhajek@hotelhajek.cz   

HOTEL HARMONY  Hotel-Benesov-Harmony@cz-hotel.eu   

HOTEL HEINZ dobris@hejnal-turismo.cz   

HOTEL HLADINA hladina@ubytovani-benesov.com 317791104 

HOTEL HLÁSKA  hotel.hlaska@sompraha.cz 317776150 

HOTEL HOLIDAY ghz@hotel-zvon.cz   

HOTEL HRAZANY info@hotelhrazany.cz 318864128 

HOTEL KÁCOV hotel @ hotelkacov.cz   

HOTEL KLOKOČKŮV MLÝN  info@klokockuvmlyn.cz 731446066 

HOTEL KORMORÁN hotelkormoran@seznam.cz 317776667 

HOTEL KOSTÍNEK hotel@bilylev.cz   

HOTEL KOSTÍNEK hotel_kostinek@centrum.cz   

HOTEL KRÉTA Hotel-Kutna-Hora-Kreta@cz-hotel.eu   

HOTEL LAGUNA info@lagunahotel.cz   

HOTEL LAUŘÍN info@laurin.cz   

HOTEL MAGNOLIA hotelmagnolia@email.cz   

HOTEL MĚDÍNEK hotel@medinek.cz   

HOTEL MĚSTSKÝ PIVOVAR lenka.spendra@seznam.cz 318618377 

HOTEL NOVÁ MYSLIVNA hotelmyslivna@email.cz 317722496 

HOTEL OPAT info@hotelopat.cz   

HOTEL ORLÍK info@hotelorlik.cz   

HOTEL OSTENDE bleskham@volny.cz   

HOTEL PANORAMA UAMK  hotel.panorama@uamk.cz 318853111 

HOTEL PAVILON recepce@pavilonricany.cz   

HOTEL POŠTA recepce@hotelpostabenesov.cz.   

HOTEL POŠTA hotel-posta-v-benesove@max-ubytovani.com   

HOTEL RABBIT ubytovani@rabbit.cz 602500107 

HOTEL RESORT EQUITANA Hotel-Breznice-Resort@cz-hotel.eu   

HOTEL SEN  sen@eahotels.cz   

HOTEL SLAVOJ hotel-slavoj@email.cz   

HOTEL SOLENICE  solenice@zsmv.cz   

HOTEL STAROSEDLSKÝ HRÁDEK st.hradek@atlas.cz   

HOTEL SVATÝ HUBERT info@hotel-hubert.cz   

HOTEL TULIPÁN  info@tulipan.cz   

HOTEL TÝNEC brejlov@brejlov.cz 774443854 

HOTEL U BÍLÉHO LVA 
hotel-Rozmital-pod-Tremsinem-U-Bileho-Lva@cz-
hotel.eu   

HOTEL U JEZERA ujezera@volny.cz   

HOTEL U MILÍNA  info@hotelumilina.cz   

HOTEL U SV. HUBERTA rezervace@hoteluhuberta.cz   
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HOTEL U VLAŠSKÉHO DVORA hotel@vlasskydvur.cz   

HOTEL V PIVOVAŘE Hotel-Davle-V-Pivovare@cz-hotel.eu   

HOTEL VLČAVA zdenekhoresovsky@volny.cz.   

HOTEL VORLINA info@hotelvorlina.cz 317842969 

HOTEL VŠETICE hotel@vsetice.cz 724522758 

HOTEL ZIMNÍ STADION  szm.pribram@seznam.cz   

HOTEL ZLATÁ STOUPA  info@zlatastoupa.cz   

CHATY PANSKÝ MLÝN chatyhodkov @ seznam.cz   

CHATY U TOMA tomas.krunert@seznam.cz   

JUNIORCAMP TOBOGÁN juniorcamp@zivohost.cz   

KEMP  info@camproviste.cz   

KEMP CHOLÍN info@kemp-cholin.cz   

KEMP NOVÝ RYBNÍK szm@pb.cz   

KEMP SÁZAVSKÝ OSTROV recepce@sazavskyostrov.cz   

KEMP TRHOVKY kemp@trhovky.info   

KEMP U KAVALÍRA provoz skončil    

KLUB DÉMON jiri.pejcel@centrum.cz   

KLUB LÁVKA CHOCERADY  info@hotel-ubytovani.com   

KULTURNÍ DŮM BLANÍK - SPOLKOVÝ DŮM kdblanik@kdblanik.cz   

LDT BŘEZINA - OSTROV  info@ckeso.cz   

LDT RADOSTNÉ MLÁDÍ ldt-vrabov@volny.cz   

LESNÍ TÁBOŘIŠTĚ lhj@email.cz  317791131 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ČASTOBOŘ  tatran@centrum.cz   

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR TRILOBIT lst.trilobit@seznam.cz   

LÍŠKŮV MLÝN penzion@liskuvmlyn.eu   

MLÝN BREJLOV brejlov@brejlov.cz   

MONÍNEC krejci@moninec.cz   

MOTEL ZAJÍČEK jzajicek@telecom.cz 317851466 

MYŠKŮV MLÝN rezervace@myskuv-mlyn.cz   

NA MARJÁNĚ  info@marjana.cz   

OÁZA ŘÍČANY oazaricany@oazaricany.cz   

OSADA NA ŘECE SÁZAVĚ dingo@mybox.cz   

PARKHOTEL ČESKÝ ŠTERNBERK sts.parkhotel@iol.cz 774443854 

PENSION BED & BREAKFAST  info@bed-breakfast.cz   

PENSION ČESKÝ DVŮR ceskydvur@ceskydvur.cz 354626273 

PENSION JARO Pension-Vesin-Jaro@cz-hotel.eu   

PENSION KONOPIŠTĚ info@pension-konopiste.cz 317702658 

PENSION KUNC I A II info@penzionkunc.cz   

PENSION LICOMĚRSKO info@licomersko.com   

PENSION U DVOU ČÁPŮ  info@udvoucapu.cz   

PENZION A HOSTINEC U SLUNCE penzioncentrum.kh@seznam.cz   

PENZION A CHATY SÁZAVA  penzion.sazava@seznam.cz,   

PENZION A RESTAURACE NOVÝ RYBNÍK penzion@novyrybnik.com    

PENZION A RESTAURACE U ZVONU hotel@uzvonu.cz   

PENZION A RESTAURACE V PIVOVARU restauracevpivovaru@centrum   

PENZION AREÁL BAROCHOV kamila.hruskova@arealbarochov.c 721110000 

PENZION BEDRČ milako.sro@seznam.cz 317726305 

PENZION BLANÍK chaloupkapodblanikem@seznam.cz   

PENZION BLESK blesk@penzionblesk.cz   

PENZION BROŽEK VILÉM info@brozek.cz   

PENZION BUDÍN zdenka.fingerova@seznam.cz  775980185 

PENZION CLUB PILOTŮ pensionklubpilotu@seznam.cz 317783134 

PENZION EŠKA penzion-eska@email.cz 318692805 

PENZION HOSTINEC U SVATÉ ANNY info@hotel-ubytovani.com   

PENZION HULÍN info@penzionhulin.cz   

PENZION ILDAM  info@ildam.cz   

PENZION JANATA  info@penzionjanata.cz 606341818 

PENZION JANOV penzion.janov@post.cz   

PENZION KAMEJK penzion-kamejk@ubytovani-pribram.com 724468222 

PENZION KUTNA ubytovanikh@seznam.cz   

PENZION LEONA Pavel.stambi@seznam.cz   

PENZION MARUŠKA pension@pension-maruska.cz   

PENZION MLÝN KAMENICE info@penzionkamenice.cz   
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PENZION MODRÁ HVĚZDA pivovar@modra-hvezda.cz   

PENZION ORLOV info@penzion-orlov.cz   

PENZION POD BEJKÁRNOU  info@podbejkarnou.cz 722619940 

PENZION POD LIPOU info@penzionpodlipou.cz   

PENZION PROSENICE info@penzionprosenice.cz   

PENZION RAFANDA penzionrafanda@centrum.cz   

PENZION SÁZAVKA michalfranek@email.cz 737377214 

PENZION SEDLEC penzion.sedlec@post.cz    

PENZION ST. PIERRE farma.st.pierre @ seznam.cz   

PENZION STRNADOVSKÝ MLÝN strnad_mlyn@volny.cz 318877223 

PENZION U ČESKÉ KORUNY  uceskykoruny@seznam.cz   

PENZION U KAPLIČKY info@penzion-u-kaplicky.cz   

PENZION U KAŠNÝCH penzion-u-kasny@penzion.cz   

PENZION U KAŠTÁNKŮ ukastanku@seznam.cz   

PENZION U KOCÁBY ukocaby@seznam.cz   

PENZION U MLÝNA penzion-mlyn@ubytovani-benesov.com.   

PENZION U MODRÉ KOČKY modrakocka@atlas.cz   

PENZION VE MLÝNĚ  info@hotelceskasibir.cz.   

PENZION VLTAVA Pension-Dobriz-Vltavanka@cz-hotel.eu  776795806 

PENZION ZÁMEK LEŠANY  zameklesany@seznam.cz   

PENZION ŽIŽKA penzionzizka@centrum.cz 606886362 

REKREAČNÍ STŘEDISKO recepcef@seznam.cz   

REKREAČNÍ STŘEDISKO JIZBICE POD BLANÍKEM  recepce@hotel-jizbice.cz   

REKREAČNÍ STŘEDISKO POLONIA  lenka.cebrova@mesto-pribram.cz   

REKREAČNÍ STŘEDISKO STAR LINE ck@starline.cz   

REKREAČNÍ STŘEDISKO U FARY s.krejcikova@volny.cz   

REKREAČNÍ STŘEDISKO U KOCOURA  f.sladek@seznam.cz    

REKREAČNÍ STŘEDISKO VĚŠÍN beranektomas@seznam.cz   

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ BOUDA bojovka@seznam.cz   

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ KÁCOV stribrnaa@seznam.cz   

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ MAJA beranektomas@seznam.cz   

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZRŮBEK info@chatky-zrubek.cz   

RESORT BEACH NOVÁ ŽIVOHOŠŤ info@resort-beach- novazivohost.com   

RESTAURACE - PENSION SILVIE matousek.vl@seznam.cz 317844884 

RESTAURACE A PENZION U JEZÍRKA penzion.coupe@seznam.cz   

RESTAURACE U HEROLDŮ herold.mil@volny.cz   

RESTAURANT & PENZION BARBORA info@penzionbarbora.cz   

RODINNÝ PENZION BOŘEŇOVICE info@penzion-borenovice.cz  317796731 

RŠS LOUTÍ tomkep@seznam.cz   

S - CENTRUM  Hotel-Benesov-Scentrum@cz-hotel.eu.   

SPORT AREÁL ŠŤASTNÝ sportarealstastny@seznam.cz.   

SPORT HOTEL ZIMNÍ STADION info@sporthotel.cz   

SPORTHOTEL  rezervace@sport-hotel.cz   

SPORTHOTEL rezervace@sport-hotel.cz   

SPORTHOTEL TRHOVKY obec.klucenice@worldonline.cz   

STATEK BENICE  hrebcin@favory.cz    

STATEK BLANÍK farma@farmablanik.cz   

ŠKOLÍCÍ A REKREAČNÍ STŘEDISKO MLÝN PEKLO jana.tryconresort@seznam.cz    

TÁBOROVÁ OSADA MILIČÍN info@milicin.com   

TÁBOŘIŠTĚ LAVIČKY zivohost@mszbenesov.cz   

TÁBOŘIŠTE PALUBA taboristecercany@seznam.cz 601387731 

TEFI milan.belohlavek@centrum.cz   

TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNY pavlina.jamriskova@ravak.com   

U ČERTA info@ucerta.eu   

UBYTOVACÍ SLUŽBY KOZEL hotel@hotelvedvore.cz   

UBYTOVÁNÍ PRAHA-ZÁPAD romana.koziskova@seznam.cz   

UBYTOVNA ČERČANY info@ucerta.eu   

UBYTOVNA SUCHDOL ubytovna@speickar.com   

UBYTOVNA VYSOKÁ PEC info@ildam.cz   

VE MLEJNĚ info@ve-mlejne.cz   

VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ zivohost@mszbenesov.cz   

VINÁRNA A PENSION NA RŮŽKU na.ruzku@seznam.cz   

VOJENSKÁ UBYTOVNA  milos.tuhacek.ubytovna@gmail.com   
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VOJENSKÁ ZOTAVOVNA MĚŘÍN rezervace@me.vlrz.cz 317791134 

ZÁMEK ČECHTICE recepce@zamekcechtice.cz 774000570 

ZÁMEK DOBŘÍŠ info@zamekdobris.cz   

ZÁTOKA REKREAČNÍ STŘEDISKO zatoka@zivohost.eu   

Veřejná správa    

Benešov mu-bene@benesov-city.cz 317754111 

Bernardov obec.bernardov@quick.cz,   

Bludov info@obecbludov.cz,   

Bohdaneč ou.bohdanec@volny.cz,   

Březnice mu@breznice.cz   

Bystřice obec@bystrice.cz   

Bystřice mu.bystrice@quick.cz,   

Čakov ou_cakov@quick.cz,   

Čáslav radnice@meucaslav.cz   

Čerčany ou@cercany.cz,   

Čerčany epodatelna@cercany.cz,   

Černošice podatelna@mestocernosice.cz   

Červené Janovice cervenejanovice@cervenejanovice.cz,   

Český Šternberk ouceskysternberk@raz-dva.cz,   

Divišov ottlovam@divisov.cz,   

Dobříš epodatelna@mestodobris.cz   

Drahňovice ou.drahnovice@c-box.cz,   

Hvězdonice hvezdonice@cmail.cz,   

Chotýšany chotysany@chopos.cz,   

Chrášťany ou@chrastany.cz,   

Jesenice ou@oujesenice.cz   

Jílové u Prahy radnice@jilove.cz 241021901 

Kácov ou.kacova@worldonline.cz,   

Krásná Hora nad Vltavou obeckh@iol.cz   

Krhanice ou@obeckrhanice.cz,   

Krňany obec.krnany@tiscali.cz,   

Kutná Hora kancelar@mu.kutnahora.cz   

Ledečko nad Sázavou ledecko@cmail.cz,   

Lešany oulesany@quick.cz,   

Louňovice pod Blaníkem oulounovice@quick.cz   

Lštění ou.lsteni@quick.cz,   

Maršovice ou@obecmarsovice.cz,   

Mnichovice mesto@mnichovice.info   

Mníšek pod Brdy mesto@mnisek.cz 318 541 919 

Netvořice info@netvorice.cz,   

Neveklov obec@neveklov.cz   

Nový Knín radnice@mestonovyknin.cz   

Olbramovice ouolbramovice@cmail.cz   

Ostředek ostredek@chopos.cz,   

Petroupim petroupim@chopos.cz,   

Poříčí nad Sázavou poricinadsazavou@atlas.cz,   

Přestavlky ou-prestavlky@quick.cz,   

Příbram radnice@pribram-city.cz 318402211 

Pyšely pysely@benea.cz   

Rožmitál pod Třemšínem rozmitalpodtremsinem@mesta.cz 318665001 

řehanice ourehenice@volny.cz,   

Říčany me_urad@ricany.cz   

Sázava urad@mestosazava.cz 327320604 

Sedlčany urad@mesto-sedlcany.cz   

Sedlec-Prčice info@sedlec-prcice.cz   

Soběhrdy sobehrdy@chopos.cz,   

Suchdol ou@obecsuchdol.cz   

Teplýšovice teplysovice@chopos.cz,   

Trhový stěpánov mesto@trhovystepanov.   

Týnec nad Sázavou radnice@mestotynec.cz 317 701 431 

Uhlířské Janovice urad@uhljan.cz 327551060 
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Vlašim starosta@mesto-vlasim.cz 
 313 039 

313 

Votice podatelna@votice.cz    

Vrchotovy Janovice obec.vrchjanovice@tiscali.cz   

Vysoký Újezd ou@vysokyujezd.com,   

Xaverov obecniurad.xaverov@seznam.cz,   

Zruč nad Sázavou urad@mesto-zruc.cz 327531251 

infocentra     

Infocentrum MěÚ Příbram info@pribram-city.cz,   

Infocentrum Rožmitál pod Třemšínem infocentrum@rozmitalptr.cz,   

Informační centrum - Knihovna Jana Drdy Příbram icko@kjd.pb.cz,   

Informační centrum Kutná Hora infocentrum@kh.cz,   

Informační centrum Sedlec ic@sedlec.info,   

Regionální informační středisko Sedlčany mu@sedlcany.cz   

Regionální muzeum v Jílové u Prahy info@pvtnet.cz,   

turistické a informační centrum Benešov infocentrum@kicbenesov.cz,   

Turistické informační centrum infoops@ceskymeran.cz,   

Turistické informační centrum a městské kulturní centrum 
Votice infocentrum@votice.cz   

NO    

ČSOP vlasim@csop.cz 317845169 

MAS Podlipansko o.p.s* info@podlipansko.cz 602578297 

MAS Říčansko o.p.s. kancelar@ricansko.eu   

MAS Sedlčansko o.p.s.  mas.sedlcansko@email.cz 318862483 

mikroregion Blaník eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz   

mikroregion Dolnobřežansko  ou.brezova@volny.cz 326551060 

mikroregion Džbány Krubnerova@mikroregiondzbany.cz   

mikroregion CHOPOS posta@chopos.cz 
 317 855 

225 

mikroregion Kutnohorsko kancelar@kutnahora.cz 327710195 

mikroregion Malé Posázaví hvezdonice@email.cz 724188063 

mikroregion Podblanicko starosta@mesto-vlasim.cz 317850104 

mikroregion Posázavský kruh  infocentrum@mesto-zruc.cz 327531579 

mikroregion Želivka info@zelivka.cz   

sdružení obcí Kutnohorský venkov chlistovice@cbox.cz   

sdružení obcí Sedlčanska obce@sedlcany.cz 318820590 

svazek obcí Březnicko mu@breznice.cz   

svazek obcí Ladův kraj vladimir.koren@ricany.cz   

Zdroj: databáze ČSÚ 2014 
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