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Úvod
Téma své diplomové práce jsem volila vlastní a zní: „Využití skrytých příležitostí
konkrétní destinace ve prospěch cestovního ruchu a možnosti financování“. Konkrétní
destinací je myšlena malá obec - Petrovice u Rakovníka, ve které žiji.
Důvodem mé volby je stávající neutěšený stav v tomto místě. A protože mi osud „mé“
obce není lhostejný, přinese má práce postup, jak tento stav změnit. Petrovice mají
předpoklady stát se místem atraktivním pro cestovní ruch a právě cestovní ruch bude
jedním z nástrojů pro rozvoj tohoto místa.
Cestovní ruch se stal postupem času důležitou součástí volného času lidí. Představitelé
destinací v něm vidí zdroj příjmů, tvorbu nových pracovních příležitostí a příležitost
k rozvíjení a ke zvelebování místa. Cestovní ruch přispívá k rozvoji místa také tím, že
vytváří podnikatelské příležitosti. Tím vším pomáhá zvyšovat životní úroveň místních
obyvatel. Ačkoliv cestovní ruch představuje i určité hrozby, je někdy jedinou příležitostí
pro využití a rozvoj některých míst.

Práce představuje možná typickou malou středočeskou obec, které se cestovní ruch do
současné doby vlastně vůbec nedotkl. Není součástí života jejích obyvatel a stejně je tomu
v celé nejbližší oblasti. Cestovní ruch je fenomén úplně nový, který by mohl přinést změny
do života obce i jejích obyvatel.

Práce přináší informace o současném stavu obce a jejího okolí, odkrývá příležitosti a
naznačuje postup, jak je využít a financovat.

Cílem je najít způsob zapojení cestovního ruchu do života obce i jejích obyvatel,
ukázat cesty a možnosti. Výsledkem práce bude návrh postupu, který povede v co
nekratším čase, co nejjednodušším způsobem a co nejefektivněji k zapojení obce Petrovice
do sítě turisticky atraktivních míst v České republice a nastartování změny v myšlení
obyvatel a v životě obce.

Cílem veškerého snažení není udělat z obce Petrovice velmoc cestovního ruchu se
stovkami návštěvníků, ale místo příjemné a zajímavé pro návštěvníky a pro trvalé bydlení.

7

Tato práce se stane součástí rozvojových dokumentů obce Petrovice.

Ve své práci využiji zkušenosti a práci Svazku obcí ČISTÁ-SENOMATY, který se
problematikou rozvoje území zabývá již devět let. Pokusím se o i spolupráci s obecním
úřadem v Petrovicích.
Dále budu čerpat z odborné literatury a dalších odborných materiálů, z internetu a
samozřejmě z vlastních zkušeností.
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1. Vymezení základních pojmů
1.1. Vymezení a specifika cestovního ruchu
Cestovní ruch je dle Světové organizace cestovního ruchu (WTO) definován jako:
„Činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště na
dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání
výdělečné činnosti v navštíveném místě.“ 1
Přechodná doba je činí u mezinárodního cestovního ruchu jeden rok a u domácího
cestovního ruchu 6 měsíců. Nevýdělečný charakter cestovního ruchu nevylučuje služební a
obchodní cesty.2

Návštěvníkem je označována osoba, která cestuje do místa mimo její trvalé
bydliště. Pokud tato osoba přenocuje, stává se turistou. Nepřenocuje-li, je označována za
výletníka.3
Možnosti členění cestovního ruchu 4
a) časové – krátkodobý a dlouhodobý (hranice tří dnů)
b) dle způsobu organizace – skupinový a individuální
c) dle způsobu zajištění cesty – organizovaný a neorganizovaný
d) dle místa realizace - domácí a zahraniční
e) dle motivu


Rekreační - cestovní ruch realizovaný ve vhodném rekreačním prostředí s cílem
odpočinku, reprodukce a zlepšení fyzické a psychické kondice, zahrnuje i chataření
a chalupaření

1
2

MALÁ, Vlasta. Cestovní ruch : Vybrané kapitoly. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. s.
MALÁ, Vlasta. Cestovní ruch : Vybrané kapitoly. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 80 s.

3

FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001. 180 s.
4

MALÁ, Vlasta. Cestovní ruch : Vybrané kapitoly. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 80 s.
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Kulturně poznávací – zaměřen na poznávání historie, kultury, tradic a zvyků,
přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu obyvatelstva, základem jsou
pamětihodnosti, umělecká díla, přírodní zajímavosti a společenské události



Náboženský – návštěvy poutních a posvátných míst



Vzdělávací – cílem je něco nového se naučit a poznat



Společenský – jedná se o společenský život, návštěvy příbuzných, návštěvy
různých společenských akcí, cestování skupin lidí, které spojují společné zájmy



Zdravotní – zaměřen na zdravotní prevenci, rehabilitaci, rekonvalescenci i léčení
následků nemocí, převážně v rámci pobytu v lázních či jiných zdravotně příznivých
prostředích



Sportovní – pobyty se sportovní náplní, zahrnuje i pasivní diváctví na sportovních
akcích, specifickou formou tohoto druhu cestovního ruchu je lovecká turistika



Poznávání přírody – hlubší poznávání přírody a života v ní, návštěvy přírodních
parků a rezervací, specifickým typem je ekoturistika, vedoucí k takovému chování
v přírodě, které nenarušuje její hodnoty při bezprostředním styku s ní



Dobrodružný – spojen s nebezpečím, testováním fyzických a psychických
vlastností účastníků (adrenalinové sporty)



Profesní – obchodní služební cesty, účast na kongresech a konferencích, účast na
veletrzích a výstavách, incentivní cestovní ruch, jehož hlavním úkolem je upevnit a
zlepšit vztahy mezi zaměstnanci



Specifický cestovní ruch – specifické motivy jako např.cesty za výhodnými
nákupy



Venkovský cestovní ruch5 – nabývá na významu zejména v poslední době, spojuje
rekreaci s nabídkou specifického venkovského prostředí (chov domácích zvířat,
jízda na koni, místní produkty a speciality). Napomáhá obnově a udržování
místních tradic a zvyků, sbližování městského a venkovského obyvatelstva,
ochraně krajiny a vytváření zdravého životního prostředí.

5

FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001. 180 s.
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Specifika cestovního ruchu6
Specifikem cestovního ruchu je podmíněnost jeho rozvoje politicko-správními
podmínkami, jeho výrazná sezónnost a vysoký podíl lidského faktoru. Trh cestovního
ruchu má vedle obecných znaků řadu zvláštností. Je silně ovlivňován přírodními faktory a
dalšími nepředvídatelnými vlivy. Mezi nabídkou a poptávkou existuje velmi těsný vztah,
neboť změny v cenách a příjmech se záhy projeví na trhu. Poptávka po cestovním ruchu je
výrazně ovlivňována důchody obyvatelstva, fondem volného času, spotřebitelskými
preferencemi, módou, atd. Velmi důležitým specifikem také je, že produkt cestovního
ruchu nelze vyrábět na sklad. Navíc je bezprostředně spojen s místem, ve kterém je
cestovní ruch realizován.

1.2. Vymezení destinace cestovního ruchu
„Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě
nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního ruchu
(atraktivity) místa nebo oblasti.“7
Dle Světové organizace cestovního ruchu (WTO) je destinace chápána jako určitý
geografický prostor (stát, region, místo…), který si návštěvník vybírá jako svůj cíl cesty.8
Potenciál destinace je dán kvalitou a množstvím atraktivit, za kterými jsou návštěvníci
ochotní přijet a na to navazujícími službami.9
Přítomnost atraktivity ještě návštěvnost nezaručí. Návštěvník se o ní musí dozvědět
a musí mít, jak se k ní dopravit. Atraktivita by měla být přístupná. Bez navazujících služeb
by tento stav byl pro danou destinaci jen málo efektivní. Teprve služby možní, že se zde
návštěvník zdrží a utratí určitou sumu peněz, která představuje příjem do místních
rozpočtů a podpoří rozvoj destinace. Tím podporuje zaměstnanost možnost obživy obyvatel
v místě.
6

FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001. 180 s.
7

PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu : Jak získat více příjmů z cestovního
ruchu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. s.16
8

PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu : Jak získat více příjmů z cestovního
ruchu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. s.16

9

FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001. 180 s.
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Shrnutí předpokladů pro cestovní ruch
-

Přítomnost atraktivity (zajímavost, památka, historie, …)

-

Dobrá dopravní dostupnost

-

Prezentace místa

-

Služby – občerstvení, stravování, parkování, příp.ubytování, zábava, sport

-

Aktivní lidé + rezidenti

1.3. Regionální rozvoj
Regionální rozvoj znamená rozvoj určitého území - regionu. Regionální rozvoj by
měl probíhat dle zásad trvale udržitelného rozvoje v oblastech10:
-

ekonomické (včetně vědy a technologií )

-

sociální

-

přírodní

-

politicko-společenské
Cílem regionálního rozvoje je vyváženým rozvojem jednotlivých regionů a

snižováním hospodářských rozdílů mezi nimi dospět k celkovému rozvoji země. Děje se
tak prostřednictvím národních dotačních programů a grantů.11
Regionální politika Evropské unie12 je politikou hospodářské a sociální
soudržnosti. Bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů za účelem zvýšit
kvalitu života obyvatel celé unie a to prostřednictvím řady různě zaměřených dotačních
programů.
Za účelem statistického monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace
v regionech a pro potřeby programování v rámci Strukturálních fondů byla Evropskou unií
zavedena jednotná tzv.nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS (velikostní
skupiny). Jednotlivé úrovně jsou charakterizovány počtem obyvatel a rozlohou.

10

RYNDA, Ivan. Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. 3.2.2009. Dostupné z:
http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm#_ftn7
11

Ministerstvo pro místní rozvoj. Fondy Evropské unie. 3.2.2009. Dostupné z : http://www.strukturalnifondy.cz/regionalni-politika .
12

Ministerstvo pro místní rozvoj. Fondy Evropské unie. 3.2.2009. Dostupné z : http://www.strukturalnifondy.cz/regionalni-politika .
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Území České republiky je členěno:
NUTS I

stát

NUTS II

Regiony soudržnosti

NUTS III

Kraje

LAU I

Okresy

LAU II

Obce

„Zatímco velké regiony jsou stanoveny shora, mikroregiony jsou mnohem menší
územní jednotky, které vznikají na témže území z iniciativy obcí, nebo-li odspoda. Cíl je
shodný – rozvoj území “ 13

1.4. Partnerství
Partnerství je založeno na spolupráci subjektů různého zaměření a charakteru za
účelem dosažení společného cíle.14
Partnerství v sobě spojuje tři sektory15:
-

Veřejný sektor (placený z daní)

-

Soukromý sektor ( podnikatelské subjekty)

-

Občanská společnost (neziskové organizace a spolky, neorganizovaní občané)

13

Slova manažerky Svazku obcí mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY, Ing.Evy Koucké, dne 8.2.2009 při
osobní konzultaci.

14

FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol.s r.o.,
2001. 180 s.

15

MATOUŠKOVÁ, Kamila a kolektiv. MAS-krok za krokem : Praktické rady z jednotlivých etap zakládání
a činnosti místních akčních skupin v ČR. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2006. 59
s.

13

Místní akční skupina (MAS)16
„Místní akční skupiny jsou právnické osoby, složené z vyváženého poměru
zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Trvale působí na určitém
území, a proto velmi dobře znají jeho problémy a jsou schopny napomáhat jejich řešení.
Stát nebo Evropská unie jim v tomto úsilí pomáhá finančně, organizačně a metodicky.
Za klíčovou úlohu Místní akční skupiny e považuje mobilizace rozvojového potenciálu
území, na němž Místní akční skupina působí.“
Místní akční skupina17 je vytvořena na základě partnerství mezi subjekty z výše
zmíněných sektorů. Vzniká iniciativou odspoda. Navrhuje ucelenou strategii místního
rozvoje a odpovídá za její provádění. Je jednou z možných cest rozvoje území a má
možnost využít pro ni speciálně vyčleněného dotačního programu Evropské unie.

16

Místní akční skupina Rakovnicko : Informační brožura místní akční skupiny Rakovnicko. 1. vyd. Rakovník : Místní

akční skupina Rakovnicko, 2007. s.2 .
17

Místní akční skupina Rakovnicko. Místní akční skupina Rakovnicko. 8.2.2009. Dostupné z:

http://mas.rakovnicko.info/leader/mistni-akcni-skupina/ .
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2. Region Rakovnicko
2.1. Charakteristika území
Region Rakovnicko se nachází v České republice v okrajové části Středočeského
kraje. Leží cca 50 km na západ od hlavního města Prahy (1 hodina cesty vlastním
automobilem). Leží stranou hlavních dopravních tepen a průmyslových center.

Obr.č.1 Poloha v rámci Středočeského kraje a celé ČR (SMOR 2007)

Základní údaje o regionu:
Rozloha

930 km2

Počet obyvatel

53 635 (ČSÚ 2008)

Hustota osídlení

58 obyv./km2

Počet obcí

84

Rakovnicko je typický venkovský region. Nachází se v něm pouze dvě města
Rakovník (17tis.obyv.) a Nové Strašecí (5tis.obyv.). Obcí do 500 obyvatel je zde 71%. Do
této kategorie spadá i obec Petrovice. (Viz. Příloha č.1)
Území Rakovnicka je rozděleno do sedmi mikroregionů. (Viz. Příloha č.2)
Petrovice jsou členem mikroregionu Čistá-Senomaty a zároveň členem Svazku měst a obcí
(SMOR), které zahrnuje celé území okresu.
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Povrch regionu tvoří zvlněná krajina. Jádrem území je Rakovnická kotlina. V rámci
Středních Čech patří Rakovnicko mezi nejvíce zalesněné regiony (40%). Některé lesní
komplexy jsou zvlášť významné jako CHKO Křivoklátsko, PP Jesenicko a PP Džbán. Tato
území zároveň tvoří svérázné oblasti rakovnického regionu. (Viz. Obr.č.2)
Každá oblast má určité specifické rysy. Pro Křivoklátsko jsou typická hluboká
údolí, původní lesní společenstva v téměř nezměněné podobě tak, jak je znal ještě Karel
IV., a bohatá a vzácná fauna a flora. Již za Přemyslovců se stala tato oblast loveckým
revírem, což se projevilo i ve způsobu osídlení. Dodnes křivoklátské vsi s dvory tvoří
enklávy uvnitř rozlehlých lesů.
Křivoklátsko je doslova poseto památkami a zajímavostmi. Nachází se zde několik
hradů a zřícenin hradů. Nejznámějšími hrady jsou hrady Křivoklát a Krakovec, zříceninou
Týřov. Nejznámějším zámkem jsou Lány. Křivoklátsko je známé také svou lidovou
architekturou. Jsou pro něj typická roubená obydlí. Významnou památkou české lidové
architektury je Hamousův statek ve Zbečně. Náves v obci Skryje byla vyhlášena vesnickou
památkovou zónou (2005) a ojedinělou památkou lidové architektury je Kouřimecká
rybárna v obci Branov. Spisovatel Ota Pavel tuto převoznickou usedlost považoval za
poslední ráj na zemi.
Jesenicko je typické malebnou krajinou, svými zalesněnými pahorky, kamennými
stády, viklany, rybníky a i tato oblast je domovem řady vzácných druhů fauny a flory.
Nachází se zde památky na pravěké civilizace, lovecký zámeček Svatý Hubert, památky
lidové architektury a velké množství církevních památek. Ve Velké Chmelištné se nachází
barokní kostel, jehož věž je považována za nejkrásnější v celém regionu.
Poddžbánsko je charakteristické svou opukovou architekturou. Geologickým
podkladem Poddžbánska je totiž opuka, která se v této oblasti stala tradičním stavebním
materiálem. Tak vznikly charakteristické poddžbánské stavby, které se naprosto odlišují od
typických českých staveních. Území mimo Přírodní park Džbán bylo téměř celé odlesněno
a je intenzivně zemědělsky obhospodařováno. Dříve toto území bývalo bohatou
chmelařskou oblastí.
Oblast Poddžbánska je známá svou tajemnou pravěkou památkou kamennými
řadami u Kounova, troskami hradu Džbán a samozřejmě Krušovickým zámkem, který je
součástí královského pivovaru Krušovice. Také zde roste nejkrásnější buk v České
republice.
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Centrální prostor mezi výše zmiňovanými oblastmi vyplňuje Rakovník a jeho
okolí, ve kterém leží i Petrovice. Královské město Rakovník je spádovým místem regionu.
Jeho jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací (1992).

Jižní částí regionu protéká řeka Berounka, která se v teplých měsících roku stává
oblíbeným turistickým cílem. Nejdelším vodním tokem regionu je Rakovnický potok, na
kterém bylo vybudováno velké množství rybníků. Největší a nejznámější z nich je Velký
rybník u Jesenice (cca 46ha) založený v roce 1507 a využívaný k rekreaci. Na malebné
říčce Javornici na Jesenicku vznikly rybníky Zdeslavské a v Přírodním parku Džbán na
Lodenickém potoce byla vybudována kaskáda sedmi rybníků, z nichž nejznámějším je
rybník Bucký. I tyto rybníky jsou hojně využívány k rekreaci.
Rakovnicko náleží do mírně teplé oblasti s charakterem suchého klimatu a mírnou
zimou. Určuje to jeho poloha ve srážkovém stínu Krušných hor.

Obr.č.2 Oblasti Rakovnicka
(Vlastní úprava na mapovém podkladu z informačního materiálu Rakovník a okolí, Rabasova galerie,
Rakovník 2001 )
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2.2. Turistická infrastruktura a služby
Celým regionem prochází hustá síť turistických značených tras, které zde mají
dlouholetou tradici.
Pro cykloturisty jsou k dispozici značené regionální i dálkové cyklotrasy.
Pro návštěvníky regionu poznávající krásy Rakovnicka z koňského sedla jsou
k dispozici hippostezky včetně možných zastávkových stanic. Zajímavé je, že ačkoliv má
Rakovnicko vynikající podmínky pro „koňskou turistiku“, jízdu na koni zájemcům zvenčí
zde nabízí pouze tři stáje. Stručný přehled jezdeckých stezek a přehledová mapka jsou
uvedeny v příloze č.7.
Návštěvníci toužící po poznání se mohou vydat po naučných stezkách a také
navštívit některá z četných muzeí na Rakovnicku.
Na území Rakovnicka se nachází řada výletních okruhů pro pěší i cyklisty. Zároveň
jím prochází Zelená stezka Střela-Berounka. (Blíže viz. Příloha č.8)
V provozu je také síť informačních center, rozmístěných v rámci celého regionu.
(Blíže viz. Příloha č.9)

Pro zájemce o trávení volného času sportem je v rámci Rakovnicka k dispozici
několik sportovních areálů.

Slabou stránkou regionu je omezená nabídka služeb a její soustředění do velkých
sídel, což neumožňuje plné využití místního potenciálu. Přehled silných a slabých stránek
regionu včetně příležitostí a rizik se nachází v příloze č.11.

Z hlediska cestovního ruchu je nejrozvinutější Křivoklátsko. Jeho územím
prochází celá řada stezek včetně naučné vodácké stezky Berounka. Křivoklátsko nabízí
velmi dobré podmínky pro vodáckou turistiku a nabízí i možnost lovecké turistiky. Po
stránce služeb je Křivoklátsko poměrně dobře vybavené. Na jeho území se nachází téměř
polovina všech ubytovacích zařízení celého regionu.

Další tradičně rekreační oblastí je Jesenicko. Disponuje golfovým hřištěm,
paintballovovou střelnicí a velkým množstvím rybníků. Nabízí možnost rybolovu i
pronájem lodiček a šlapadel.
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Poddžbánsko je na tom s turistickou infrastrukturou nejhůře. Nachází se zde
nejméně ubytovacích zařízení a převažují zde občerstvovací zařízení bez podávání jídel.

Nejširší nabídku služeb nabízí město Rakovník. V okolních obcích jsou služby
opět minimální. Rakovník nabízí mimo jiné krytý bazén, minigolf, motokáry a malé letiště
s možností vyhlídkových letů. V okolí Rakovnicka se nachází agroturistická farma
Hedecko.

V následující tabulce je uvedeno zastoupení ubytovacích zařízení v jednotlivých
oblastech regionu. V příloze č.3 a 4 se dále nachází mapka, z níž je patrná koncentrace
ubytovacích a stravovacích kapacit na území regionu.

Tabulka 1 Ubytovací kapacity v rámci regionu

Oblast

Podíl na celkovém počtu Nejčetnější zastoupení
ubytovacích zařízení

Rakovník a okolí

31%

Penziony, hotely

Křivoklátsko

48%

Hotely,

penziony,

v soukromí,

chaty,

ubytování
kempy a

tábořiště
Jesenicko

14%

Rekreační zařízení, kempy

Poddžbánsko

7%

Chatové osady

Zdroj dat: Vlastní výpočet na základě podkladů SMOR (2006)

2.3. Kulturní a společenský život v regionu
Pravidelně i nepravidelně jsou na Rakovnicku pořádány různé akce sportovního i
kulturního rázu – od pochodů, turnajů, koncertů, plesů po historické společenské akce.
Hlavním kulturním centrem regionu je Rakovník.
Hrad Křivoklát je dějištěm řady významných společenských událostí, které již mají
svou tradici. Přehled akcí pořádaných na Rakovnicku se nachází v příloze č.10.
Rakovnicko je také spojeno s celou řadou zajímavých a významných osobností.
(Bližší informace viz. www.rakovnicko.info )
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2.4. Možnosti regionu v cestovním ruchu
Rakovnicko patří díky své poloze a krásné přírodě k oblíbeným rekreačním
oblastem. Rekreace na venkově ve formě chataření a chalupaření má na Rakovnicku
dlouholetou tradici. Rakovnicko patří mezi okresy s největším počtem neobydlených bytů
a velká část z nich slouží právě k rekreačním účelům.
Příznivci kempování a stanování si na Rakovnicku také přijdou na své. Území
regionu disponuje řadou vhodných míst ke stanování a táboření. Řada kempů nabízí i
ubytování v chatkách nebo v bungalovech, sociální zázemí i prostory pro trávení volného
času.
Možnost koupání v přírodě je samozřejmostí díky poměrně velkému množství
vodních ploch, které se na území regionu nacházejí.
Jako tradičně zemědělský region má Rakovnicko vynikající předpoklady pro
agroturistiku. Avšak ačkoliv se na území regionu vyskytují příhodné areály, nikdo se
nechápe příležitostí. Rozvoj agroturistiky je na Rakovnicku v počátcích. V současné době
zde působí jedna agroturistická farma – Farma Hedecko u obce Břežany, která je během
sezóny zcela vytížená.

Pro aktivní pohybovou rekreaci má území Rakovnicka vynikající podmínky.
Region disponuje hustou sítí turistických tras Klubu českých turistů a poměrně hustou sítí
cyklistických tras. Nachází se zde několik vycházkových okruhů pro pěší ale i několik
cyklistických okruhů. (Přehledová mapka tras KČT a cyklotras viz. Přílohy č.5, 6)
Řeka Berounka je oblíbeným cílem vodáků. Vodácká turistika zde má dlouholetou
tradici, takže zde vodáci naleznou veškeré potřebné zázemí.
Rakovnicko skýtá velmi dobré podmínky pro hippoturistiku (turistiku na koních).
V minulých letech na území regionu probíhaly přípravy spojené se zakládáním
hippostezek. Povedlo se a tak územím Rakovnicka od roku 2008 prochází jeho jižním
cípem hlavní jezdecká stezka, od které se odvíjí pět stezek podružných. Ty se rozprostírají
po celém území regionu. Seznam stezek a přehledová mapka se nacházejí v příloze č.7.
Již za vlády českých knížat byly lesy na Rakovnicku využívány k lovu zvěře a to
především lesy křivoklátské, takže podmínky zde jsou. Možnost lovu za úplatu je jednou
ze služeb v nabídce lesních společností.
Díky staleté tradici rybníkářství a dodnes velkému množství chovných rybníků skýtá
Rakovnicko vynikající podmínky k rybaření.
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Rakovnicko je opravdu bohaté na pamětihodnosti a na přírodní zajímavosti, takže
poznávací cestovní ruch zde může vzkvétat.
Městský cestovní ruch je koncentrován do dvou měst (Rakovník a Nové Strašecí).
Více jich totiž na Rakovnicku není. Naproti tomu pro venkovský poznávací cestovní ruch
má území regionu velmi dobré předpoklady.
Novým trendem současnosti je GPS turistika – cestování pomocí navigace. Území
Rakovnicka bylo dopodrobna zmapováno a zaměřeno. Ze zjištěných informací byla
vytvořena databáze, která je volně přístupná na www.rakovnicko.info .
Sběratelé turistických známek KČT mají na Rakovnicku řadu možností, kde získat
tyto suvenýry. Často se jedná o ta nejznámější místa na Rakovnicku.
(Bližší informace viz. www.turisticke-znamky.cz )

2.5. Prezentace regionu, spolupráce a partnerství
Region Rakovnicko je prezentován na pěkných a obsahově velmi bohatých
internetových stránkách www.rakovnicko.info. Jsou na nich shromažďovány různé
informace týkající se cestovního ruchu v regionu. Řada těchto informací je vydávána i
v tištěné podobě. Jednou měsíčně vychází bulletin „Rakovnicko“ obsahující aktuální
informace o dění na Rakovnicku. Jeho pravidelnou přílohou je „Výletník“ přinášející
náměty na zajímavé výlety. Zároveň každý rok kancelář Sazku měst a obcí Rakovnicka
vydává kalendář kulturních akcí. Všechny akce jsou prezentovány samozřejmě i na
internetových stránkách výše zmiňovaného odkazu.
Rakovnicko disponuje sítí informačních center. Rámcově jsou pokryty všechny
oblasti. Návštěvníci zde mají možnost získat veškeré dostupné informace o dění v dané
lokalitě, informační a propagační materiály a v neposlední řadě i upomínkové předměty.

Na území regionu Rakovnicko působí dobrovolné sdružení obcí s názvem Svazek
měst a obcí Rakovnicka. Svazek zajišťuje informační a poradenský servis členským obcím,
zabývá se vzděláváním zástupců a zaměstnanců členských obcí a také připravuje a
realizuje různé investiční i neinvestiční projekty, které jsou podporovány z dotačních
programů. Tyto projekty zahrnují i rozvoj turistické infrastruktury, rozvoj propagace a
prezentace regionu.
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Byla zde založena Místní akční skupina (MAS), jejímž hlavním úkolem je spojit
aktivní zástupce nejrůznějších organizací, podnikatelských subjektů, obcí a svazků obcí a
žádat o peníze z evropských fondů. Místní akční skupina je součástí obecně prospěšné
společnosti Rakovnicko, jejímž záměrem je koordinovat činnosti subjektů v cestovním
ruchu a tím podpořit rozvoj cestovního ruchu na Rakovnicku.
Dále na Rakovnicku působí menší dobrovolná sdružení obcí – Svazky obcí, nebo-li
mikroregiony. Spolupráce obcí je velmi široká a přizpůsobuje se jejich potřebám. Cílem je
zlepšit podmínky pro život na venkově a rozvíjet cestovní ruch. V ideálním případě
kancelář Svazku pomáhá obcím získat dotace z fondů národních i evropských.
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3. Obec Petrovice
3.1. Poloha
Obec Petrovice se nachází v regionu Rakovnicko cca 10 km od královského města
Rakovníka (15 minut cesty osobním automobilem). Leží při silnici II.třídy ve směru na
Plzeň.
Zároveň obec leží stranou průmyslových center. Nejbližší průmyslová zóna se
nachází v Rakovníku. Do budoucna se ani v obci ani v okolí s rozvojem průmyslu
nepočítá.
Obec se rozkládá ve svahu, který se uklání k severu. Střed obce se nachází pod
svahem (386 m n.m.), západní část stoupá do nadmořské výšky 446 m a jižní část obce až
do výšky 453 m nad mořem.
Petrovice jsou tvořeny horní a dolní částí. Spodní severní část se rozkládá při silnici
II.třídy z Rakovníka na Plzeň. Je větší a průběžně se rozšiřuje o novou výstavbu. Horní
jižní část je spíše historická a je soustředěna kolem petrovického kostela. Obě části spojuje
zástavba v lipové aleji.

Obr.č.3 Poloha v rámci regionu

Obr.č.4 Poloha v rámci Středočeského kraje a celé ČR

(vlastní úprava na mapovém podkladu

(vlastní úprava na mapovém podkladu SMOR 2007)

z www.zemepis.com )
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3.2. Historie
První zmínka o Petrovicích pochází z 16.století. Dnešní obec Petrovice se rozkládá
v místě, které se nachází mezi dvěma původními osadami - Hlivojedy a Jezevce.

Jezevce se nacházely na jih od Petrovic, mezi Petrovicemi a Novým Dvorem. První
písemná zmínka o této osadě je z r.1338. Za husitských válek byla ves vypálena, zpustla a
zarostla. Roku 1510 ji koupil Petr Holý z Chrástu. Osada však již obnovena nebyla.

Hlivojedy se pravděpodobně rozkládaly na svahu Petrovického lesa, soudě dle
zvlněného terénu za farou. Ve 14.stol.se v osadě nacházela tvrz i dvůr. Celé Hlivojedy,
tedy tvrz, dvůr a ves, bývaly služebným manstvím hradu Křivoklátu a sídlem vladyk
Hlivojedských z Hlivojed, kteří zde sídlili přes 100 let. Roku 1510 získal Hlivojedy Petr
Holý z Chrástu. I tato ves za husitských válek zpustla a nebyla již obnovena.
Původní název osady byl „Hlivojedi“ od jména lidí, kteří se za Třicetileté války
živili houbami hlívy jedlé. Kdy byla osada založena není známo. Zachovala se pouze
pověst, která vypráví o tom, jak se v těchto místech usadili lidé, jak založili osadu a jak
přišla ke svému názvu.

Pověst o vsi Hlivojedy:
„Za časů, kdy roty braniborské zle řádily v Čechách, navštívil jeden oddíl také kraj
rakovnický. Lidé prchali před těmito lupiči do okolních lesů, kde nalézali bezpečného
úkrytu. Rovněž tak učinila jistá žena, jíž Braniborci zabili muže a pobrali všechen majetek.
Prchla do lesů i s dětmi jen s tím, co měla právě na sobě a vyhledala si útulek blíže vysoké
skály, nedaleko níž vinul se bublající potůček, vytékající ze studánky s pěkně čistou vodou.
Úkryt ten ukázal se býti bezpečným. Záhy však nastala jí starost o potravu. Hledajíc
něčeho k jídlu, spatřila, že v lesní půdě roste mnoho hliv, jež sice znala, ale o nichž vždy od
lidí slýchala, že jsou prašivé. Ale jednoho dne, když marně po lese hledala potravy,
odvážila se, hladem jsouc donucena, hlívy tyto jísti. A hle!ukázaly se býti dosti chutnými a
úplně neškodnými. Žena nyní zanechala kořínků a trpkých plodů lesních pláňat a živila
sebe i své dítky hlívami. Rodina tato tak si oblíbila místo svého úkrytu, že se tu trvale
usadila a postavila dřevěnou chýšku. Když za krále Václava II.nastaly v Čechách opět
lepší časy a rodina tato počala se stýkati s jinými lidmi, říkáno jejím členům „Hlivojedi“.
Malá rodina časem se rozmnožila, chýší přibývalo, les byl mýcen. Přezdívka „Hlivojedi“
přenesena z lidí na osadu, která tak obdržela jméno.“ 18

18

Vlastivědný popis obce Petrovice a jejího okolí z r.1930, 4.kapitola – Dějiny obce
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Ani jedna z původních osad již nebyla obnovena. Avšak na počátku 16.století
založil Petr Holý ves novou. Ta byla pojmenovaná po něm - Petrovice. Petr Holý ves držel
mnoho let a velmi ji zvelebil. Roku 1517 zde nechal postavit pivovar. Zemřel bez
potomků. Po jeho smrti Petrovice změnily několikrát majitele. Roku 1589 je koupil Havel
Hrobčický z Hrobčic na Kolešovicích, jehož rod držel Petrovice opět delší čas a své
panství úspěšně rozšiřoval. Všichni Hrobčičtí byli protestanti a horlivě se účastnili odboje
českých stavů proti králi Ferdinandovi II.. Jiří Havel Hrobčický byl kvůli této skutečnosti
odsouzen ke ztrátě části svého jmění – vsi Petrovice. Následovalo opět několikeré střídání
majitelů. Zároveň obec pustošily vojenské konflikty.
V r.1660 získali Petrovice a Krakovec Helversenové, za nichž byl obnoven hrad
Krakovec a pokryt červenými taškami.(Pozn.: Odtud jeho jméno „Červený zámek“.)
Roku 1709 koupil Petrovice Jan Josef hrabě z Valdštejna. Valdštejn se stal
zakladatelem horní části Petrovic. Ta byla založena po významné události, kdy se třem
mladým dívkám v lese u studánky zjevila Panna Marie.

Pověst o zjevení Panny Marie:
Pověst říká, že v 2.pol.17.stol., kdy Petrovice držel svobodný pán Otto z Halversenu, se zde
stala zvláštní událost, která rozrušila celé okolí. Ve zmíněném lese se nalézala pod
mohutným dubem studánka. Jednoho dne tu tři petrovické dívky sbíraly bukvice a při práci
si prozpěvovaly. Najednou uslyšely, že s nimi zpívá ještě někdo čtvrtý. Zarazily se a
pátraly, kdo neznámý zpěvák je. Pohlédly na rozložitý dub a spatřily zvláštní úkaz. Mezi
větvemi stromu se vznášela krásná paní s nemluvňátkem na ruce a líbezně zpívala. Dívky
se lekly a z lesa utekly. Brzy věděla o prapodivné příhodě celá ves. Po několika dnech šly
dívky zase k oné studánce a zjevení na dubu se opakovalo. Jak už to bývá, mnozí
spoluobčané dívkám věřili, jiní ale tvrdili, že jde o pouhý výmysl. Děvčata byla předvolána
na vrchnostenský úřad k výslechu. I přes hrozby neustále tvrdila svou. Nepomohl ani
výprask důtkami, který jim uštědřil biřic. Po ranách nebylo na tělech dívek ani stopy.
Tímto krutým výslechem byl lid utvrzen ve svém přesvědčení, že k události skutečně došlo.
Od té doby byly dub i studánka lidem považovány za zázračné.19
Toto místo začali navštěvovat lidé z širokého okolí. Protože voda ze studánku
skutečně uzdravující účinky, věhlas místa se šířil dál a dál. Poté, co byla voda ze studánky
oficielně uznána za léčivou, nechal zde Valdštejn vystavět lázeňskou budovu s hostincem.
Léčivá moc vody byla přičítána onomu svatému zjevení a tak se toto místo stalo cílem
pouti zdravých i nemocných z celého širokého okolí, což se stalo podnětem k založení
kostela v nejbližším sousedství studánky (1710 -1715).

19

BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník : CRC Edit,1997. 178 s.
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Do Petrovic byla přenesena i farní pravomoc ze Šanova a proto nechal hrabě
Valdštejn vystavit vedle kostela i faru s potřebnými budovami. Současně byla pod
kostelem vystavěna i škola.
Po smrti Valdštejna se Petrovice staly na čas majetkem Fürstenberků. Záhy však
byly prodány Wallisům. Památku skutečného šlechtice po sobě zanechal hrabě Štěpán
Wallis, který r.1765 ulehčil svým poddaným. Robotu změnil na peněžitý poplatek a
rozsáhlé polnosti rozdělil a jednotlivé části i s hospodářskými budovami dědičně pronajal
poddaným.
Za „vlády“ tohoto šlechetného šlechtice byla na místě již nedostačující školy
postavena škola nová. Postupem času byl také opraven velikým nákladem zámek a
postaven zámeček – obydlí pro úředníky.
Od r.1881 se majitelé Petrovic opět střídali. Roku 1923 byla provedena pozemková
úprava a část pozemků byla za přídělové ceny přenechána obyvatelstvu a zbytek prodán do
soukromých rukou.
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3.3. Základní údaje o obci
3.3.1 Katastrální území obce
Katastrální území obce
Zastavěné území obce
Počet objektů celkem
Z toho trvale obydlené
Nezastavěné území
Lesy
Zemědělské plochy

702,4 ha
7%
124
60%
93 %
24 %
69 % ( louky 3 %)

3.3.2 Obyvatelstvo
Počet obyvatel
Hustota osídlení
Do 15 let
Ve věku 16-60 let

Nad 60 let
Průměrný věk

255
36 obyv./km2
34
162

59
40 let

(Číselné údaje k 8.4.2009 dle matriky Obecního úřadu Petrovice)

3.3.3 Ostatní
Poloha GPS (OÚ)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Nadmořská výška
První písemná zmínka
Rozvojové dokumenty

N50 04.034
50°3'54''
13°38'30''
386 - 453 m n.m.
1550
Územní plán (2003), Program rozvoje obce 2007
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3.4. Přírodní podmínky
Petrovice se nacházejí v jednom z údolí zvlněné pahorkatiny až podhorské oblasti.
Poloha obce se pohybuje v nadmořské výšce rozmezí 386 – 453 m. Pro krajinu jsou
typické četné strže, které vymlela stoletá voda kolem roku 1885. Většina strží zůstala
v původním stavu. Zarostly náletovými dřevinami nebo jsou vedeny jako lesní půda. Část
jich byla zavezena, jejich stopy jsou však přesto v krajině nadále patrné.
Území obce se rozprostírá v oblasti geomorfologického celku Jesenické
pahorkatiny. Jedná se tedy o oblast mírně teplou. V důsledku severního svahu a výše
uvedených velkých rozdílů v nadmořské výšce u spodní a horní části Petrovic se zde
objevují zajímavé klimatické jevy. Například, že zatímco ve středu obce prší, v jižní části
sněží. V jižní části obce také mrzne déle a více a i sníh zde vydrží v průměru o týden déle,
než v jiných částech obce. Tato část obce je v důsledku toho lidově nazývána „Na
skleněném vršku“.
Protože se terén na jih od obce ještě dále zvedá zůstávají domky, fara i kostel od
konce října do konce února skryty slunečním paprskům.
Co se týká povětrnostních podmínek převládá západní proudění. Zkušenosti z posledních
let ukazují, že změna proudění na jižní až jihovýchodní s sebou přináší většinou kalamitní
situaci (přívalové deště, extrémní sněhové srážky...).
Území obce se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor, a to na okraji nejsuššího
a na srážky nejchudšího pásu území v rámci celé České republiky. V severní a střední části
území obce se průměrné roční srážky pohybují mezi 500 – 520 mm. V jižní lesnaté části
dosahují roční srážky 540 mm a více.
Obcí protéká Lázeňský potok, do kterého vtékají další čtyři bezejmenné potoky.
Všechny tyto potůčky na území obce pramení. Přesto, že se zde voda nachází na každém
kroku, nejsou zde stanovena zátopová území. Voda zde má dostatek prostoru k odtoku do
níže položených míst mimo zastavěné území obce. Avšak na základě zkušenosti z povodní
v roce 2002 bylo zjištěno, že zastavěné území může být ohroženo kvůli zatrubněným
úsekům toků, kdy toto zatrubnění bylo v rámci dešťové kanalizace provedeno do malých
průměrů. Potrubí je na četných místech narušeno, částečně zaneseno nebo vůbec chybí,
takže zvýšený příval vod již nestačí pojmout.
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V posledních letech se stále výrazněji projevuje nové nebezpečí a to vodní eroze.
Půda není schopná pojmout větší množství vody a ta následně steče přímo do obce.
V příloze č.12 jsou uvedeny příčiny povodní v obci.

Velká část obce je poddolovaná ještě z dob, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Ložiska
s uhlím vystupovala až k povrchu země, takže mnozí majitelé polností měli na svých
pozemcích i vlastní zdroj uhlí na zimu. Tak se dělo ve druhé polovině 19.století a v první
polovině 20.století. V současné době se zde uhlí již netěží. Tato minulost se však místy
připomene propadnutím země na dotčených místech. Tak tomu bylo i v letech 2002-3, kdy
se v důsledku silných dešťů a značného podmáčení půdy několik takových propadlin opět
objevilo. Tyto, vzhledem k velikosti obce, rozsáhlé lokality nelze využít k další zástavbě.

Na katastrálním území obce se nacházejí dva chráněné krajinné prvky, kterými jsou
louky pod lesem a Petrovická stráň. Louky mají podhorský charakter a jsou domovem
vzácných rostlin jako je například lilie zlatohlavá nebo určitý druh orchidejí. Petrovickou
stráň tvoří skalnatý vrh, který obývají vzácné druhy brouků.
V intravilánu obce se nacházejí dvě památné lípy. Obě rostou v horní části Petrovic.

Tato obec byla a stále zůstává jednoznačně zemědělského charakteru. Ještě na
počátku minulého století zde fungovaly velkosklad pivovaru Krušovice, lihovar a cihelna.
Dnes se jedná pouze o historii. Průmyslová činnost zde není žádná. Zemědělství bylo vždy
hlavním zdrojem obživy, což platilo ještě v nedávné době. V rámci statku fungovala jak
rostlinná, tak i rozvětvená živočišná výroba. Živočišná výroba zahrnovala velkokapacitní
kravíny, teletník, porodnu a výkrmnu prasat. Skot byl chován i pastevním způsobem.
Statek tak byl obklopen komplexem ohrazených pastvin. Po zrušení statku zmizely i
ohrady a z pastvin se staly louky, které jsou určitým minimálním způsobem
obhospodařovány. V jedné z menších budov kravína několik let úspěšně prosperovala kozí
farma, kterou v současné době nahradila farma ovčí.

Zrušením státního statku byla zrušena veškerá pracovní místa v rámci obce. Občané
tak musí za zaměstnáním dojíždět. Z původní rozsáhlé zemědělské činnosti statku
nezůstalo vůbec nic a se zatím rozvíjí jen velmi pomalu.
S postupným přiostřováním podmínek pro podnikání všeobecně, tím také
v zemědělství a možná také trochu měnícím se životním stylem obyvatel, soukromí
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zemědělci v Petrovicích mizí. Zajímavým srovnáním je, že v roce 1999 bylo možné
zakoupit čerstvé mléko ze dvora na pěti místech v obci, v roce 2005 na jednom posledním
a dnes již vůbec.
Petrovická krajina má perspektivu být krásná, ale zatím se jedná o „ pole neorané“.

3.5. Dopravní dostupnost
Petrovice leží stranou velkých dopravních tepen, ale protože jsou při silnici druhé
třídy z Rakovníka do Plzně, dopravní dostupnost je zde ve srovnání s ostatními obcemi
rakovnického venkova velmi dobrá.

Autobusem
V obci se nacházejí dvě autobusové zastávky – na návsi a na kraji obce při výjezdu
na Rakovník. V pracovní dny jsou Petrovice z Rakovníka autobusem velmi dobře
dosažitelné. O víkendu a svátcích jsou obyvatelé závislí na vlastních dopravních
prostředcích.

Vlakem
Petrovicemi prochází železniční trať č.162 Mladotice-Rakovník. Ačkoliv vlak
projíždí poměrně blízko obce – lesem cca 50m nad kostelem, nestaví zde. Nejbližší
vlaková zastávka je v sousední obci Zavidov (cca 1,5 km, 15 minut pěšky). Vlak sem jezdí
desetkrát denně.

Na kole
Petrovicemi zatím žádná cyklotrasa nevede, ale do budoucna se s ní počítá.
Nejbližší cyklotrasa vede sousední obcí Šanov – 351 Rakovník-Jesenice-Rabštejn nad
Střelou-Manětín. Z této trasy lze sjet po méně frekventované silnici do Petrovic.
(2 km, 10 minut na kole)
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3.6. Vybavenost a služby
V obci je jen minimální občanská vybavenost. Chybí zde dětské hřiště, prostory pro
trávení volného času, není zde možnost koupání ani sportovního vyžití. Do obce je zaveden
vodovod, avšak chybí kanalizace a čistírna odpadních vod. S plynofikací se zde nepočítá.
Na návsi se nachází požární nádrž.
Ze služeb se v obci nachází pošta, obecní knihovna, lékařská péče je tu po omezenou
dobu. Střídavě je zavřen a otevřen obchod se základními potravinami. Jako hřiště slouží
travnatá plocha na kraji obce.
V zájezdním hostinci se nachází pohostinství.

Ubytování zde zatím neposkytuje nikdo. O ostatních službách se moc neví a přesto,
že se v Petrovicích dle živnostenského rejstříku nachází řada živností, zůstávají většinou
utajeny i místním obyvatelům. (Přehled služeb a podnikatelů viz. Příloha č.13)

Tento celkový stav zapříčiňuje závislost obce na svém okolí. Do zaměstnání lidé
vyjíždějí mimo obec. Nemocnice, zubní lékaři a další specialisté jsou v Rakovníku,
obchody, restaurace a další služby v Rakovníku, střední školy a učiliště v Rakovníku a v
Jesenici, zájmové činnosti a kroužky v Rakovníku, kulturní zařízení a zábava také v
Rakovníku

3.7. Kulturní a společenský život
V oblasti kultury a společenského života je obyvatelstvo málo aktivní a uzavřené
samo do sebe. Škola zde již nefunguje, čímž je ochuzen společenský i kulturní život v obci.
Ze strany obce a hasičů je vyvíjena snaha pořádat různé společenské a kulturní akce.
Mezi obyvateli se to setkává s malou odezvou až nezájmem.
Třikrát do roka se v Petrovicích konají taneční zábavy. Pravidelně byly pořádány
fotbalové turnaje. Ke konci školního roku je tradičně pořádán dětský den. Asi
nejatraktivnější akcí je mikulášská pro děti. Nejdůležitější událostí celého roku je Velká
Mariánská pouť, která se koná první týden v červenci.
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V zájezdním hostinci jsou také pořádány drobné akce typu - hody, posezení
s kytarou, grilování masa, soutěž v grilování… Dříve byly Petrovice i dějištěm „srandazávodů“ pro koňáky z širokého okolí a podzimních Hubertových jízd.
Mladí jezdí za zábavou do Rakovníka nebo na diskotéku do Čisté.

3.8. Turistická infrastruktura
Turizmus

není v Petrovicích tradicí a místní lidé v tomto směru neumějí

podnikatelsky myslet. Vše týkající se cestovního ruchu se tak vytváří od samého začátku.

Přímo v obci je návštěvníkům k dispozici obchod se smíšeným zbožím a
pohostinství.
Zajímavosti obce si návštěvníci procházejí sami. Informace k obci i k jejímu
bohatství získávají z vlastních zdrojů a z kvalitních informačních tabulí, které byly
umístěny ve spodní i horní části obce. Zajímavé by bylo vytvořit naučnou stezku po
historické stránce obce.

Turistické stezky (KČT) procházejí sousedními obcemi, je možné z nich sejít a
dostat se do Petrovic.
Jak již bylo zmíněno v části „Doprava“, nejbližší cyklotrasa vede sousední obcí
Šanov – 351 Rakovník-Jesenice-Rabštejn nad Střelou-Manětín. Z této trasy lze sjet po
méně frekventované silnici do Petrovic. (2 km, 10 minut na kole)

3.9. Možnosti obce v cestovním ruchu
Cestovní ruch je v obci Petrovice v současné době omezen na rekreaci na venkově
ve formě chalupaření a venkovský poznávací cestovní ruch - jednodenní. Na pobyty
s přenocováním obec zatím není vybavená. Přestože obcí ani jejím katastrálním územím
zatím nevede žádná ze značených turistických cest nebo cyklotras, její území je v teplých
měsících roku hojně využíváno k pěší turistice, cyklo-turistice i k projížďkám na koních.
Opravdu nejvíce frekventované a navštěvované místo v obci je místní hřbitov.
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Po dlouhá léta bujel v Petrovicích poutní turismus do místního poutního kostela.
Tradice však byla přerušena a poutní místo jakoby upadalo v zapomnění, čemuž nahrává i
dlouhodobé uzavření objektu.
Do budoucna se předpokládá na území obce především rozvoj venkovského
poznávacího cestovního ruchu a s ním i související rozvoj pěších tras a cyklotras. Dobré
předpoklady má obec i pro rozvoj agroturistiky a hippoturistiky. Výzvou pro obec by byl
poutní turismus.
Velmi oblíbenou odnoží poznávacího turizmu v Čechách je cestování po
známkových místech a „kartičkových“ místech, což je pro tuto obec také zajímavou
výzvou.

3.10. Prezentace obce, spolupráce a partnerství
Internetové stránky obce poskytují základní informace o obci a dění v obci. Protože
cestovní ruch nepatří mezi priority obce, nemají tedy ani jejich stránky odpovídající náplň.
Z toho vyplývá, že obec zatím nemá potřebu se prezentovat a propagovat.

Partnerství a spolupráce v pravém slova smyslu není. Petrovice udržují určitý
kontakt s dalšími obcemi stejnojmenného názvu v České republice. Jednou ročně se účastní
setkání Petrovic z celé České republiky.

3.11. Využívání dotačních programů
Dotační tituly obec využívá pouze krajské. Jiné možnosti zatím nevyužívá.
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3.12. Shrnutí SWOT Analýzy
Obec Petrovice byla typická středisková obec, přirozeně spádová pro obce okolní.
Mohla by se opět stát stabilizujícím prvkem na tomto území. Po roce 1989 prochází
obdobím stagnace.
Obec se nachází cca 9 km od Rakovníka při silnici II.třídy Rakovník-Kralovice a
má velmi dobře zajištěnou dopravní obslužnost v pracovních dnech. Z tohoto důvodu je
také atraktivní pro trvalé bydlení a přicházejí sem nové mladé rodiny s dětmi. Neprojevuje
se zde současný trend odchodu mladých a stárnutí obyvatelstva.
Předností je zvlněná velmi pěkná krajina, přírodní prostředí, které prolíná i do
vlastního zastavěného území. To však není cíleně kultivováno a postupně upadá. Vliv mají
nevhodné zásahy a jednostranné zemědělské intenzivní velkoplošné obhospodařování
pozemků.
Ve vzdálenější historii se v zásadě jednalo o velmi vstřícnou obec s velkým
duchovním potenciálem. Dnes se staví vůči svým obyvatelům ale i návštěvníkům poněkud
odtažitě a cize.
V obci chybí škola, což s sebou nese dlouhodobý úpadek kulturního a duchovního
života. Zatím vázne komunikace mezi obcí a místním zástupcem církve a správcem
farnosti v horní části Petrovic, což vede k prohlubující se izolovanosti místního kostela a
farnosti od života v obci. Toto všechno kulturní a duchovní život v obci ještě potlačuje.
Spolkový život v obci je minimální. Jedinou aktivní složkou byl Sbor dobrovolných
hasičů s dlouholetou tradicí, který však prochází krizí v důsledku naprostého nezájmu
mladých. Zatím pouze formálně zde existuje Sportovní klub.
Občané jsou odkázáni sami na sebe a na své místo za plotem. Nenachází se zde
žádný veřejný prostor, kde by bylo možné provozovat sportovní či jiné volnočasové
aktivity, není zde žádné dětské hřiště. Tuto situaci se částečně snaží řešit v roce 2007
otevřený soukromý areál Zájezdního hostince, jehož majitelé pořádají drobné kulturní a
společenské akce.
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Technická a občanská vybavenost obce
V obci je nově postaven vodovod. Chybí kanalizace. S plynofikací se nepočítá.
Co se týká služeb a občanské vybavenosti, 2x týdně zde ordinuje dětský lékař, je zde
v provozu obchod se smíšeným zbožím, pošta a výše zmíněný hostinec. V obci se také
nachází pěkný kulturní sál, jehož výstavba však nebyla dotažena do konce. Chybí veškeré
příslušenství a sociální zázemí je v havarijním stavu.

Cestovní ruch
Předností obce je právě příjemný venkovský charakter, všudy prostupující příroda a
vyjma hlavní silnice klid.
Obec Petrovice má bohatou a zajímavou historii, díky které zde mohou návštěvníci
obdivovat pět kulturních památek. Vyjma zájezdního hostince je mohou obdivovat pouze
zvenčí, neboť jsou veřejnosti nepřístupné.
V bývalém zemědělském areálu se nachází ovčí farma s možností zakoupení
návazných domácích produktů.
Možnosti ubytování v obci nejsou. Po katastrálním území obce zatím nevede žádná
oficielní turistická trasa, cyklotrasa nebo hippotrasa. Cyklotrasa je ve fázi návrhové studie.
V obci se nachází řada potenciálně atraktivních objektů pro rozvoj služeb
cestovního ruchu. (Zámek a jeho areál, farský dvůr, bývalá škola, jídelna Petrosu)

Podrobná SWOT Analýza obce se nachází v příloze č.14.
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4. Nemovité bohatství obce a možnosti využití
V porovnání s ostatními obcemi v regionu je v Petrovicích soustředěno velké
množství památek a zajímavostí, které připomínají bohatou historii obce. Většina objektů
však zůstává bez využití a chátrá.

4.1. Kulturní památky
Kostel Navštívení Panny Marie (Obrazová příloha č.1 - Obr.č.1,2)
Na návrší nad obcí se nachází dominanta Petrovic poutní kostel Navštívení Pany
Marie. V letech 1714-1715 jej nechal postavit Jan Josef z Valdštejna poblíž Boží studánky,
k níž se váže pověst o zjevení Panny Marie.
Kostel je postaven v renesančním slohu s pozdějšími barokními úpravami. Celé
stavbě dominuje třípatrová věž s hodinami. Výzdoba interiéru je renesanční. Hlavní oltář
pochází z roku 1891 a jeho hlavním motivem je oválný obraz Navštívení Panny Marie
z počátku 18.století. Kostel je již po staletí v majetku Římskokatolické církve.
V zimním období se zde konají adventní koncerty a v letním bohoslužba
k Mariánské pouti. Jinak je po většinu času uzavřen.
Využití k duchovním účelům bude do budoucna zachováno. Na podporu kulturního
a společenského života by bylo dobré zvýšit četnost bohoslužeb a umožnit pořádání
kulturních akcí ve vyšším počtu. Alespoň částečné zpřístupnění návštěvníkům a možnost
nahlédnutí do interiéru kostela umožní nainstalovaná ozdobná mříž.

Fara s dvorem (Obrazová příloha č.1 - Obr.č.4,5)
V sousedství kostela se nachází jednopatrová barokní fara s dvorem. Byla
postavena roku 1715 Janem Josefem z Valdštejna. Z dvanácti místností vyniká sál s
původními kachlovými kamny. Kromě bytu faráře nemá fara v současnosti jiného využití.
K objektu náleží dvě zahrady. Vše je ve vlastnictví Římskokatolické církve. Objekt je po
částečné rekonstrukci.
Jako zajímavá myšlenka se jeví například spolupráce faráře s určitým
společenstvím nebo neziskovou organizací a tím účelné využití i zbývajících prostor,
oživení celého objektu a naproti ležící farské zahrady.
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Využití například pro školy, dětské tábory a podobně. Vše by mohlo být spojeno
s chovem malých domácích zvířat s péčí o ně a zahradu. Prostory by také mohly sloužit
k duchovním účelům – semináře, kurzy, relaxační pobyty, apod.

Zámek (Obrazová příloha č.1 - Obr.č.8)
V severní části obce při silnici uprostřed nevelkého parku obehnaného zdí se
nachází petrovický zámek. Původně barokní jednopatrová budova zámku byla postavena
po roce 1709 Janem Josefem z Valdštejna na místě vyhořelé tvrze. Bývalou tvrz založil
roku 1510 Petr Holý z Chrástu. Za Jiřího Havla Hrobčického roku 1620 lehla popelem.
Valdštejn nechal v zámku vystavět kapli sv.Michala a před zámkem gloriet.
Za Wallisů kolem r.1860 byl zámek upraven do dnešní podoby – jednopatrové
budovy obdélníkového půdorysu s klasicistní fasádou. Po r.1948 jej znárodnil stát a zámek
postupem času chátral. V letech 1960-1996 byl do zámku umístěn okresní archiv a pro
jeho účely byl nákladně avšak ne příliš citlivě opraven.
Zámek byl uvnitř z velké části „nezámkově“ přestavěn. V přízemní části interiéru
se dochovalo něco málo z původních prvků včetně širokého dřevěného schodiště. Zámek
patří do soukromých rukou rodiny Pekárků.
V současné době je z části obydlen, zbylé prostory zejí prázdnotou. Park je
nepřístupný veřejnosti.
Jednou z možností využití tohoto objektu je přestavba na byty. Z hlediska
jakéhokoliv rozvoje tedy i rozvoje cestovního ruchu je však příhodnější zřídit zde
ubytovací kapacitu jako součást agroturistického zařízení, které by využívalo prostory
hospodářského dvora.

Zájezdní hostinec (Obrazová příloha č.1 - Obr.č.6)
Petrovické návsi dominuje barokní budova nově zrekonstruovaného zájezdního
hostince s dvojitě lomenou mansardovou střechou a bobrovými taškami. Objekt byl
postaven v roce 1715 a tvoří uzavřený areál s dvorem. Původně byl komplex průjezdní.
Hned vedle hospody stával malý domek, v němž se nacházela okresní mýtnice.
Objekt je v soukromých rukách manželů Zelenkových, kteří zde obnovili
pohostinství a do budoucna chtějí rozšířit svou nabídku i o služby ubytovací. Zároveň zde
pořádají řadu společenských akcí.
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Majitelé statku uvažují o agroturistice. Vzhledem k poloze areálu – přímo v centru
obce při silnici II.třídy bez možnosti výběhu pro zvířata – zde nejsou příliš vhodné
podmínky pro provoz agroturistiky. Mohla by zde však vzniknout hippostanice s možností
přespání koně i jezdce s veškerým servisem. Jedná o velmi příhodné místo pro umístění
informačního centra – ve formě stojánku s informačními materiály a možností zakoupit zde
turistické karty a další upomínkové předměty.

Roubená chalupa č.p.20 (Obrazová příloha č.1 - Obr.č.7)
Nad silnicí II.třídy z Rakovníka je vidět roubená chalupa, jedna z ukázek kdysi
bohaté lidové architektury. Byla postavena kolem roku 1800 a později upravována. Je
v soukromém vlastnictví a slouží k rekreačním účelům.
Jedinečnou možností je využít ji jako muzeum.
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4.2. Další zajímavé objekty
Bývalá škola (Obrazová příloha č.2 - Obr.č.9)
Pod petrovickým kostelem stojí historická budova bývalé školy, kterou v roce 1823
nechal vystavět hrabě Wallis. Škola byla spádová, nová, moderní a unikátem v širém okolí.
Roku 1975 byla zavřena. Dnes je budova v havarijním stavu. Část přízemí je využívána
jako byt. Vlastníkem je Obec Petrovice.
Obec plánuje již několik let přestavbu školy na bytovku. Není v možnostech obce
přestavbu ani s pomocí dotace financovat. Jako druhá alternativa, zřejmě vhodnější, se jeví
odprodej nebo dlouhodobý pronájem například neziskové organizaci, která by zde
provozovala školicí a vzdělávací středisko s ubytováním. Tím by budova zároveň sloužila
účelům, pro které byla postavena.

Hospodářský dvůr (Obrazová příloha č.2 - Obr.č.11,12,13)
Součástí petrovického zámku je hospodářský dvůr a budova bývalého pivovaru.
Část areálu byla využívána jako prasečák. Ten již několik let není v provozu. Druhá část je
využívána jako kovárna a kanceláře. Třetí část společně s budovou bývalého pivovaru je
využívána zemědělskou společností, která zde má sklady a garáže. Jeden z objektů je
obýván petrovickými Romy. Obdobně jako zámek je i celý areál hospodářského dvora a
bývalého pivovaru v soukromých rukách rodiny Pekárků.
Areál skýtá velmi dobré podmínky pro provozování agroturistiky (prostory pro
ubytování, stáje, stodoly, sklady, zahradu, sportovní zázemí, bazén…).
Druhou možností je využití areálu pro služby a podnikatelské aktivity.

Gallerova vila (Obrazová příloha č.2 - Obr.č.14)
Jednou z historických dominant obce je vila bývalého řiditele hnědouhelných dolů
– pana Gallera. Byla postavena v 18.století a přestavěna v první polovině 20.století. Objekt
je v soukromém vlastnictví a je využíván k rekreačním účelům.
Bylo by zde pěkné ubytování v soukromí nebo pension.
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Bývalá jídelna a ubytovna Petrosu (Obrazová příloha č.2 - Obr.č.18)
Negativní dominantou petrovické návsi je patrová budova bývalé jídelny a
ubytovny Petrosu, která již léta nemá žádné využití a chátrá. Objekt je v současné době na
prodej.
Budova se nabízí k využití jako dům služeb, ubytovna, fitnesscentrum a další
podobné aktivity. V neposlední řadě je možnost přestavby na byty.

Areál bývalého kravína (Obrazová příloha č.2 - Obr.č.20)
Na kraji obce při hlavní silnici se nachází areál bývalého kravína. Prostory
v současné době využívá ovčí farma, truhlářství a kovosběrna.

4.3. Drobný nechráněný fond
Tvář obce a venkovské krajiny dokreslují drobné památky - pomníčky, křížky, boží
muka a kapličky. I na území obce Petrovice mají tyto drobné památky poměrně četné
zastoupení. Jejich fotografie jsou k nahlédnutí v obrazové příloze č.3.
V těsné blízkosti petrovického kostela se nachází asi nejznámější drobná památka
obce - Boží studna s kaplí. Ke konci 17.století se v těchto místech u studánky zjevila třem
místním dívkám Panna Marie. Rychle se rozšířila víra v zázračnou moc vody a proudily
sem davy poutníků. Pozdější rozbory vody ukázaly, že je voda opravdu léčivá.
V sousedství studánky tak byly vybudovány lázně. Z původních lázeňských budov se
dochovala pouze budova bývalého hostince, nyní využívaná k bydlení.
(Obrazová příloha č.1 - Obr.č.3)
Raritou obce bývaly dvě barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Jedna z nich
v posledních jedenácti letech kompletně zmizela. Z druhé zbylo pouze torzo pískovcového
sloupu.
Přímo v obci se nacházejí dva udržované litinové kříže Ježíše Krista a před
kostelem kříž dřevěný. Na jihovýchod od obce je rozvalený litinový kříž.
Dále se zde nacházejí dva pomníky – Obětem 1.sv.války a M.Tyrše.
Dalšími zajímavými drobnými památkami jsou bývalý psí hřbitov a zkamenělé
stádo, ke kterému se váže pověst o nehodném pastevci ovcí.
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4.4. Zaniklá zajímavá místa
Některé objekty se nepovedlo dochovat v hmotné podobě, ale určité stopy po nich
zůstávají nadále. I tato zaniklá místa dříve pomáhala vytvářet obec, proto by neměla být
zapomenuta.
Prvním takovým zajímavým místem byly petrovické lázně, o kterých již bylo
pojednáno výše. Druhým místem, kde se dochovala alespoň budova, byl pivovar, který byl
založen Petrem Holým v roce 1517. Památkou na bývalou cihelnu (poč.17.stol.) je
sníženina, která je v současné době využívána jako malé fotbalové hřiště. Na jihozápad od
obce se nacházel velký mlýnský rybník, u kterého stával mlýnec. Obé však mizí ke konci
19.století. Na návsi, na místě dnešní autobusové zastávky a části hlavní silnice, stávala
synagoga, vysoká jednopatrová budova s výrazným barokním štítem. Stavba byla
odstraněna v polovině 20.století.
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5. Strategie a možnosti financování
5.1. Zjištění ideálního stavu
Zjištění ideálního stavu pomůže stanovit činnosti, jejichž následné plnění povede
k dosažení změny stávajícího stavu v obci.

5.1.1 Předpokládané potřeby návštěvníků
Krátkodobí turisté (projíždějící, procházející)
Pěší turista a cyklo-turista využívá ke svému cestování značených tras. Obdobné je
to i u výletníků, kteří cestují automobilem. Jakmile se jim někde zalíbí nebo nastane čas
odpočinku a občerstvení, zastaví a poohlédnou se po nějakém občerstvení, obchodu nebo
restauraci, nebo alespoň po místě, kde by se mohli posadit a zakousnout svačiny z domova.
Zaparkují automobil či kolo a jdou se občerstvit. Jestliže se jim někde zalíbí, chtějí se něco
blíže k místu dozvědět. Někteří se vybavili informacemi k zajímavým místům již doma,
jiní prostudují informační tabule v místě nebo nahlédnou do nějakého informačního
materiálu. Jsou-li v místě jejich zastavení nějaká zajímavá místa, rádi se chvíli zdrží a
navštíví je. Ovšem, za předpokladu, že je najdou. Uvítají možnost seznámit se s bližšími
informacemi přímo u zajímavostí. Pokud je místo jejich zastávky zaujme, zakoupí si
nějaký suvenýr na památku. Případně si nechají na seznámení se z daným místem více
času a přenocují.
Jak vyplývá z předchozího textu, krátkodobý turista potřebuje značenou trasu,
orientační značení v místě, odpočívadlo, možnost občerstvení, informace a zajímavosti,
které mu zpestří cestování nebo za kterými přijel.

Turista na dovolené
Návštěvník, který se v daném místě zdrží déle, vyžaduje určitý balíček služeb,
složený nejméně z ubytování, stravování a informací, jestliže se na dané místo dopraví
vlastními silami. Nějakým způsobem však musí trávit svůj volný čas. Jednou z možností je
poznávání zajímavostí v místě a v okolí, o nichž by měl mít k dispozici všechny potřebné
informace, a vůbec možnost je dle značení najít.
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Další možností trávení volného času sportovními aktivitami, které již kladou
požadavky na určité zázemí ve vybavenosti místa po stránce materiální i služeb. Znavený
host si odpočine u bazénu, na procházce nebo v hospůdce u dobrého pití. Nejsou-li hosté
večer příliš unaveni, rádi využijí nějakého společenského povyražení nebo programu
v místě.
Stručně řečeno, turista na dovolené potřebuje základní služby a možnosti, které
vyplní jeho volný čas, informace a i on se musí v místě orientovat.

Chalupáři
Chalupáři mají ubytování zajištěno. Obyčejně si vaří sami, příležitostně navštíví
místní hospodu nebo restauraci. Významnou roli hraje přítomnost obchodu v místě. Na
chalupy se svými příbuznými jezdí často i děti. Aby děti mohly plnohodnotně trávit svůj
volný čas na prázdninách, uvítají ony i jejich rodiče, mají-li možnost využívat dětské
hřiště, prolézačky případně další sportovní zázemí v místě. Mají možnost vyzkoušet
aktivity, které by ve městě provozovat nemohly – např.vyjížďky na koních do přírody.
Večer ti starší rádi zajdou na kus řeči do hospody nebo mají-li chuť, zúčastní se nějakého
společenského večerního programu, např.kina.

5.1.2 Současný stav
Potenciální návštěvníci nemají možnost dozvědět se bližší informace o obci a jejích
zajímavostech. Obec nemá kvalitní internetové stránky ani žádný informační a prezentační
materiál. Ze své návštěvy nemá turista možnost odvézt si památku nebo suvenýr. Naproti
tomu určitý obrázek o obci si návštěvník Petrovic může udělat z pěkných informačních
tabulí, které jsou umístěny ve spodní a horní části obce.
Pamětihodnosti obce vesměs nejsou přístupné. Kostel je po většinu času uzavřen a
zámek lze stěží zahlédnout zpoza mříží železné brány. Zrekonstruované prostory
Zájezdního hostince návštěvníkům přístupné jsou. Veřejně přístupná je i kaple s Boží
studánkou, jejíž jakost vody však nebyla dlouho kontrolována. Některé drobné sakrální
památky jsou poničené a neudržované. Jedna z nich dokonce zmizela úplně.
Obcí zatím neprochází žádná značená cyklotrasa ani turistická trasa. Některé cesty,
které Petrovice spojovaly s okolními vesnicemi, byly v minulých letech zaorány.
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Doprava autobusy je možná pouze ve všední dny. Vlak jezdí i o víkendy, ale staví
v sousední obci, ze které je možné dojít do Petrovic – avšak lesem nebo po silnici II.třídy,
neboť cesta mezi poli byla také rozorána.
Návštěvníci – motoristé mají k dispozici poměrně velké parkoviště. Návštěvníci –
cyklisté nemají, kam odložit svá kola a kde si odpočinout, pokud nechtějí občerstvení
v Zájezdním hostinci. Návštěvníci zde zatím nemají možnost ubytovat se a přenocovat.
Nehezkou vizitkou obce jsou chátrající a nevyužité objekty a některá neudržovaná
veřejná prostranství.
Pohled na kostel a výhled od kostela znemožňují okolo přerostlé stromy. Některé
nevhodné stavební úpravy nemovitostí narušují venkovský ráz obce.
Lipová alej při silnici ke kostelu postupně řídne a doplňuje ji esteticky nevhodné
veřejné osvětlení.

5.1.3 Ideální stav
Obec disponuje kvalitními internetovými stránkami, ze kterých potenciální
návštěvník načerpá veškeré potřebné informace. Na místě může návštěvník získat
informace v obchodě, v zájezdním hostinci a ve vzdělávacím středisku v horní části obce.
Informační materiály jsou dostupné i na poště a pro hosty agroturistického zařízení na
zámku. Návštěvník má na těchto místech rovněž možnost zakoupit turistické karty,
pohledy nebo publikaci o historii obce. V zájezdním hostinci má návštěvník navíc možnost
zakoupit místní produkty.
Se zajímavostmi obce seznamuje návštěvníky historická naučná stezka. Památky
jsou dle možností přístupné a udržované.
Při obnovené cestě na Hostokryje byl obnoven i křížek. Návštěvníci Petrovic mají
jedinečnou možnost zhlédnout obnovenou raritu dvou sv. Janů Nepomuckých v jedné obci.
Voda z Boží studánky byla shledána nezávadnou, nemusí mít tedy návštěvník obav její
léčivou vodu okusit.
V kostele jsou pravidelně pořádány nedělní bohoslužby a v době sezóny je možné
do interiéru kostela nahlédnout skrze ozdobnou železnou mříž. Zámecký park je veřejnosti
přístupný, vnitřek zámku však pouze pro hosty agroturistického zařízení.
V obci žádné budovy nechátrají a nezejí prázdnotou. Zrekonstruovaná budova
bývalé školy slouží jako vzdělávací centrum s možností ubytování.
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Farský dvůr je využíván k pobytům a vzdělávání dětí i k duchovním pobytům
dospělých. V budově bývalé jídelny Petrosu se nachází fitness, kadeřnictví, bowling,
půjčovna a opravna kol a další služby.
Najít v obci ubytování není problém. Zájemci se mohou ubytovat v Zájezdním
hostinci, na zámku, příp.ve vzdělávacím středisku a v soukromí.
Obcí prochází značená cyklotrasa i trasa turistická, jejímž cílem je známý hrad
Krakovec. Odpočinout si návštěvníci mohou na odpočívadle v obci nebo v Zájezdním
hostinci. Obnoveny jsou cesty do Hostokryj a do Zavidova na nádraží.
Volný čas lze v obci aktivně využít ve sportovním zázemí obce. K dispozici je
víceúčelové hřiště, tenisová stěna s basketbalovým košem, dětské prolézačky a
inlinedráha.Vedle fotbalového hřiště se nachází prostor s ohništěm a posezením.
Je možné domluvit si jízdu na koni a brigádu na ovčí farmě nebo v agroturistickém
zařízení. V domě služeb se mohou návštěvníci věnovat dalším aktivitám jako fitness a
dalším cvičení, bowlingu…a nebo využít zkrášlovacích služeb (kosmetika, kadeřnictví…).
V Zájezdním hostinci mohou návštěvníci hrát kulečník nebo fotbálek. Zároveň zde mají
možnost společenského vyžití ve večerních hodinách. Každé nedělní odpoledne během
prázdnin zde probíhá promítání dětských filmů a pohádek.
Na potoce za obcí byl vystavěn rybník, který slouží k rybaření i ke koupání.
Silnici ke kostelu lemuje alej ozdravěných lip, kterou doprovází veřejné osvětlení
podtrhující historický ráz této části obce.
Kolem kostela byla provedena kompletní rekonstrukce zeleně, nová výsadba a kostel
opět ze svého návrší opět panuje širokému okolí. Je osvětlen ze tří stran, což ještě
zdůrazňuje jeho jedinečnost. Čas v obci měří hodiny na kostelní věži a odbíjejí poledne a
klekání.
Veřejná prostranství v obci jsou čistá, pěkná, udržovaná a vybavená lavičkami.
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5.2. Dlouhodobý plán
Dlouhodobý směr
Z hlediska dlouhodobé strategie rozvoje cestovního ruchu jsou Petrovice obcí téměř
příměstskou, rozkládající se při komunikaci II.třídy Rakovník-Kralovice. Tato skutečnost
předurčuje obec z dlouhodobého pohledu zejména k trvalému bydlení.
Vzhledem k pěkné přírodě zde budou nadále objekty využívány jako chalupy
k rekreačním účelům. Lze však předpokládat, že budou postupně ubývat v souvislosti s
trvalým obydlováním objektů.
V ohnisku zájmu rozvoje cestovního ruchu mohou být především návštěvníci, kteří
obcí procházejí nebo projíždějí. Pro cestovní ruch ve formě vícedenních rekreačních
pobytů je tato obec nemá vhodné předpoklady – ovšem vyjma případného aktivně
provozovaného agroturistického zařízení, pokud by vzniklo.

Obec pro trvalé bydlení
Obec pro návštěvníky – výletníky, projíždějící
Obec pro chalupáře

Dlouhodobou záležitostí bude sestavení lokální místní akční skupiny, která bude složena ze
zastupitelstva obce, faráře jako zástupce Římskokatolické církve, majitele Zájezdního
hostince a ovčí farmy, majitele obchodu, majitele zámku a hospodářského dvora
(agroturistického zařízení), nezisková organizace (školící centrum), provozovatel domu
služeb, místní aktivní občané a další podnikatelé.
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5.2.1 Informace a prezentace obce
a) Webové stránky
Obec zajistí správce, který bude pečovat o internetové stránky obce. Správce
se postará o jejich modernizaci a jeho hlavními úkoly bude doplňování informací a
průběžná aktualizace stránek. Náklady spojené s provozem internetových stránek a
odměnou správci budou hrazeny z režie obce.

b) Tištěné prezentační materiály
Příklady: Seznámení se s obcí, Historie a současnost obce, Historická
naučná stezka v Petrovicích, Zajímavosti obce a jejího okolí, Podnikatelské aktivity
v obci, osobnosti, Zájezdní hostinec a ovčí farma a postupem času i např.
Agroturistické zařízení Na Zámku nebo Školící a vzdělávací centrum Petrovice
Prezentační a informační materiály budou pořízeny za pomoci dotace
z Evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Čechy osa 2 –
Cestovní ruch, případně za finančního přispění podnikatelů. Materiály budou volně
dostupné a budou umístěny do všech míst, kde lze předpokládat kontakt
s návštěvníky – zámek, hostinec, obchod, pošta, školící zařízení, fara, obecní úřad.

II.2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

c) Publikace o historii obce
Obec objeví, osloví a získá vhodného člověka se zápalem pro věc, který se
bude zabývat sběrem potřebných materiálů a jejich následným zpracováním.
Pořízení publikace a veškeré činnosti s tím spojené mohou být financovány pomocí
stejného dotačního programu jako v předchozím odstavci. Z této dotace však
mohou být financovány pouze materiály, které budou následně návštěvníkům
bezúplatně k dispozici. Jinak by publikace musela být dotovaná z rozpočtu obce a
nebo dobročinné sbírky občanů.
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d) Výstava „Petrovice včera a dnes“, „Petrovice v běhu času“
Výstava bude navazující aktivitou na sběr podkladů a vydání knihy o
historii obce. Stane se doprovodnou akcí při Mariánské pouti. Její financování
zajistí obec.

e) Pohledy
Obec pořídí alespoň dva druhy pohlednic obce. Neboť se jedná o statek,
který je prodáván, musí být pořízen z režie obce.

f) Turistické karty
Turistické karty jsou rovněž statkem prodejním. Jejich pořízení bude z režie
obce.

g) Vytvoření znaku a praporu obce
Obec Petrovice zatím žádný znak nemá. Nově vytvořený znak bude obec
reprezentovat na všech materiálech a podpoří budování image obce. Náklady
spojené s vytvářením znaku a praporu bude obec hradit z vlastní režie.

5.2.2 Zpřístupnění zajímavostí a památek na území obce
a) Kostel
Obec zahájí jednání s církví o zpřístupnění kostela návštěvníkům. Projedná
umístění ochranné mříže do vchodu kostela, aby do jeho interiéru bylo možné
alespoň nahlédnout. Dále se s ní dohodne na postupu, který povede ke kompletní
rekonstrukci schodů, vedoucích ke kostelu, a rekonstrukci věžních hodin. Náklady
spojené se zpřístupněním této kulturní památky je možné financovat z
evropského Programu rozvoje venkova (PRV) osa 2 – Cestovní ruch, nebo z jiných
národních programů, určených kulturním památkám.

PRV II.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Dotační program Středočeského kraje – Fond obnovy památek
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b) Boží studánka
O rekonstrukci objektu Boží studánky a úpravu jejího okolí se postará obec.
Zároveň nechá zkontrolovat kvalitu vody a zajistí její případné vyčištění. V příštích
letech bude dbát na pravidelné kontroly její kvality. Na tuto aktivitu obec může
získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova
(POV) nebo grant od Středočeského kraje.
POV Dotační titul č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační program Středočeského kraje - Program pro poskytování dotací na obnovu
drobných památek ve Středočeském kraji

c) Bývalá škola
Škola bude odprodána neziskové organizaci, která ji nechá zrekonstruovat a
zřídí zde vzdělávací centrum. Rozvoj školy bude záviset na aktivitě neziskové
organizace. Financování půjde z režie neziskové organizace. Zároveň může využít
dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) osu 2 – Opatření ke zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech.

PRV III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

d) Roubenka
Roubená chalupa č.p.10 zůstane soukromým rekreačním objektem
veřejnosti nepřístupným, nebude-li vlastník chtít tento stav změnit.

e) Zámek, park a hospodářský dvůr
V první fázi obec zahájí jednání s majiteli zámku o denním zpřístupnění
zámeckého parku. Návštěvníci tak budou moci zámek alespoň vidět. Nyní není
vidět vůbec.
Druhá fáze přeměny zámku a dvora na agroturistické zařízení s ubytováním
a kompletní rekonstrukce parku a zeleně již závisí na aktivitě vlastníků zámku. Pak
by mohli využít evropské finanční prostředky z Programu rozvoje venkova (PRV)
osa 2 – Cestovní ruch.
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PRV II.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
PRV II.2.3 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Dotační program Středočeského kraje – Fond obnovy památek

f) Zájezdní hostinec
Důležitým krokem k vytváření turistické infrastruktury v obci je dokončení
vestavby ubytovacích kapacit v Zájezdním hostinci. Dalším krokem by mohlo být
zapojení se do sítě hippostanic. Obé je čistě na vůli soukromého vlastníka objektu.
Část nákladů s tím spojených lze dotovat z Programu rozvoje venkova (PRV) osa 2
– Cestovní ruch.

PRV II.2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
PRV II.2.3 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

g) Ovčí farma
Výroba a prodej produktů z ovčího mléka, možnost prohlídek a ukázek čistě
v režii vlastníka.

5.2.3 Občanská vybavenost
a) Obchod
Obec zahájí spolupráci s místním obchodem. Prvním počinem bude dohoda
o umístění informačních materiálů v provozovně obchodu a o

prodeji

upomínkových předmětů a pohlednic.

b) Pošta
Obec zahájí spolupráci s místní pobočkou pošty, v první fázi umístěním
informačních materiálů do její provozovny a dohodou o prodeji upomínkových
předmětů obce Petrovice.
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c) Pohostinství
Obec zahájí spolupráci s místním Zájezdním hostincem. První fází bude
opět dohoda o umístění informačních materiálů v hostinci a o prodeji
upomínkových předmětů. Druhou fází bude úzká spolupráce při oslavě velké
Mariánské pouti na začátku července. A spolupráce při dalších akcích za
předpokladu, že bude pohostinství poskytovat takový sortiment zboží, který bude
žádaný.

d) Ubytování
Ze současného pohledu vytvářet v této obci ubytovací kapacity samotné bez
návaznosti na specifické služby by bylo v obci neúčelné a neefektivní. Je zde
minimální předpoklad, že by byly využívány. Poskytování ubytovacích služeb je
v režii majitele Zájezdního hostince, zámku – případně budoucího agroturistického
zařízení a ubytování v soukromí v režii občanů. Náklady na budování ubytovacích
kapacit může podnikatel z části hradit z dotací pro podnikatele, které byly zmíněny
v předchozí části – Zpřístupnění zajímavostí a památek v obci.

e) Zázemí pro trávení volného času
Vybudování kvalitního zázemí pro trávení volného času místních obyvatel,
chalupářů i návštěvníků zahrnuje následující aktivity:

a. vybudování odpočívadla při turistické trase a cyklotrase ve formě stolu a
posezení
b. umístění dětských prolézaček a dětského hřiště
c. vybudování víceúčelového sportovního areálu
d. vybudování inline dráhy

Hlavním organizačním článkem těchto činností bude obec, která také na tyto
aktivity zajistí finanční prostředky. Do dalších činností a aktivit by bylo dobré
zapojit místní spolky, dobrovolníky a především děti. Obec může na tyto aktivity
zažádat dotaci z Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) osa 2 –
Cestovní ruch a osa 3

– Rozvoj venkova, od Ministerstva pro místní rozvoj

v rámci Programu obnovy venkova (POV) a dále může žádat o grant Středočeského
kraje z Fondu sportu a volného času.
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PRV II.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
PRV III.3.3 Rozvoj venkova
POV Dotační titul č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci
Dotační program Středočeského kraje - Fond sportu a volného času

f) Mobiliář na veřejných prostranstvích
Obec zajistí praktické rozmístění laviček s odpadkovými koši po obci.

5.2.4 Infrastruktura
a) Kanalizace
Ačkoliv vybudování kanalizace s cestovním ruchem zdánlivě nesouvisí, její
existence je základním předpokladem pro rozvoj místa a služeb.
Vybudování kanalizace je zcela v kompetenci obce, která na ni může získat
finanční dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) osa 3 – Opatření ke zlepšení
kvality života ve venkovských oblastech nebo může čerpat z Fondu životního
prostředí ČR.

PRV III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Fond životního prostředí – Realizace čistíren a odpadních vod (ČOV),
intenzifikací ČOV a kanalizací na ČOV

b) Vybudování cesty na Zavidovské nádraží
Nová cesta na vlakové nádraží v Zavidově lépe zpřístupní obec Petrovice i o
víkendech. Vybudování této cesty iniciuje obec. Cesta bude obnovena v rámci
realizace komplexních pozemkových úprav. Zdrojem financování budou dotace z
programu ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny
(AOPK).
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c) Vybudování cesty na Hostokryje
Vybudování cesty na Hostokryje povede k lepší dostupnosti obce Petrovice
jinudy než po silnici a k vytvoření příležitosti navázat na turistické trasy v okolí.
Cesta

bude

obnovena

po

ukončení

komplexních

pozemkových

úprav

v Hostokryjích. Vybudování cesty bude iniciovat obec. V rámci komplexních
pozemkových úprav bude vybudován chybějící úsek cesty na katastru obce
Hostokryje.

d) Vybudování cyklotrasy, vyznačení turistické trasy
Cyklotrasa a turistická trasa zapojí Petrovice do sítě navštěvovaných míst.
Návrh průběhu cyklotrasy je patrný na mapce v příloze č.15 a návrh trasy pro pěší
v příloze č.16. Cyklotrasa je vedena po stávajících cestách. Některé úseky bude
třeba opravit a doplnit řádným značením. Vybudování turistických a cyklistických
stezek i s doprovodnou infrastrukturou a značením je možné financovat z evropské
dotace v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy osa 2 - Cestovní
ruch.

PRV II.2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

5.2.5 Prostředí
a) Zkulturnění a vyčištění veřejných prostranství
a. Zeleň pod kostelem a prostor kolem kostela
Protože pozemek kolem kostela je církevní, dohodne se obec s církví
na rekonstrukci zeleně okolo kostela. Stromy pod kostelem budou
prořezány, zde a okolo kostela bude vysázena vhodná zeleň, která již
nebude výhledu na kostel zabraňovat.

b. Prostory kolem fary
S Pozemkovým fondem ČR a církví dohodne obec rekultivaci
travnaté plochy za farou a travnatých pásů podél komunikace ke hřbitovu
poničených vkládáním vodovodu.
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c. Prostory kolem hřbitova
Obec se dohodne s církví o převedení hřbitova do majetku obce.
Poté se pustí do rekultivace travnaté plochy podél hřbitova a za ním, které
byly poničeny vkládáním vodovodu.

d. Obecní veřejná prostranství
i. Park na návsi bude doplněn novými dřevinami a ostatní zelení
ii. Na prostranství okolo rybníka bude zrekonstruován vjezd pro hasiče
a bude osázeno vhodnou zelení
iii. Lipová alej bude omlazena a doplněna novými stromy
iv. Při cestě k Pohodnici bude založena alej nová

Na rekonstrukci veřejných prostranství, která jsou v obecním vlastnictví,
může obec využít dotace z fondu Evropské unie z Programu rozvoje venkova
(PRV)

osy 3 – Integrovaný rozvoj území. Na rekonstrukci některých míst může

také využít dotace Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova
(POV).

PRV III.3.3 Rozvoj venkova
POV Dotační titul č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci

b) Drobný památkový fond
a. Pravidelná údržba a rekonstrukce stávajících drobných památek včetně
kompletní rekonstrukce hřbitovní kaple, morny a hřbitovní zdi - po
převedení hřbitova na obec

b. Obnova křížku na Hostokryje – kompletní rekonstrukce a sestavení trosek
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c. Obnova dvou soch sv.Janů Nepomuckých –doplnění sochy sv.Jana
Nepomuckého a rekonstrukce torza sloupu ve spodní části obce a dle
dochovaných fotografií kompletní vytvoření druhého sv.Jana Nepomuckého
při silnici na Rakovník (u domu č.p.37). V rámci přípravy výstavy a
publikace o historii obce by bylo zajímavé vyhledat důvod přítomnosti dvou
sv.Janů Nepomuckých v jedné obci.

Velkou část nákladů bude možné hradit z Programu obnovy venkova (POV)
Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu č.4 – Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci. Některé věci budou financovány z režie obce a také z
veřejných sbírek nebo prací dobrovolníků.

POV Dotační titul č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační program Středočeského kraje - Program pro poskytování dotací na obnovu
drobných památek ve Středočeském kraji

5.2.6 Občanská společnost
Rozvoj spolkového a společenského života nelze nařídit. V Petrovicích spolkový
život stagnuje.
Společenský život bude nadále podporovat obec pořádáním svých akcí a majitel
Zájezdního hostince. Aby to však nezůstalo pouze u tohoto mála, bude obec své obyvatele
motivovat. Jako jedna s osvědčených motivací je poskytování grantů na rozvoj
společenského a kulturního života v obci, které jsou příspěvkem na činnost z rozpočtu
obce. Spolky, organizace, zájmová sdružení i jednotlivci tak budou moci využít finančního
příspěvku na uspořádání své akce.
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Závěr
Ve své práci jsem se snažila postupovat systematicky od širších souvislostí k jádru
problému. Pro utvoření celkového obrazu problematiky jsem zmapovala vnější a vnitřní
podmínky obce, prozkoumala jsem současný stav obce a navrhla ideální stav, ke kterému
by obec mohla směřovat. V návaznosti na místní vztahy jsem navrhla činnosti a aktivity,
které by mohly efektivně vést k danému cíli. Vše jsem shrnula v navrženém plánu činnosti.
V první části jsem se soustředila na stručné popsání a zhodnocení okolí obce
Petrovice, jehož atraktivita může ovlivnit cíl cest potenciálních návštěvníků. Ti pak mohou
svou cestu po zajímavostech regionu spojit i s návštěvou této obce. Atraktivita okolí obce
představuje pro návštěvníky, kteří v obci Petrovice budou trávit několikadenní dovolenou,
možnost zajímavého využití jejich volného času poznáváním.
Obec Petrovice jsem zmapovala i po stránkách jen zdánlivě s cestovním ruchem
nesouvisejících. Jsou popsané z hlediska svých přírodních podmínek, dostupnosti,
vybavenosti službami, infrastrukturou - základní i turistickou. Zmapovala jsem také
společenský život v obci, její prezentaci navenek a schopnost využívat dotační programy.
Je zde uvedeno, pro který typ cestovního ruchu má obec nejvhodnější podmínky a
předpoklady. Současný stav jsem podrobně rozebrala ve SWOT Analýze.
Velký důraz kladu na historii obce, jíž považuji za bohatou, ucelenou a zajímavou.
Jsem přesvědčená o tom, že v rozvoji místního cestovního ruchu bude ještě hrát důležitou
roli.
Právě díky své historii se Petrovice mohou pochlubit konkrétně pěti kulturními
památkami, zatím však pouze jejich přítomností, nikoliv jejich efektivním využitím. To se
týká i dalších objektů v obci, které sice nejsou památkově chráněny, ale mohou být využity
ve prospěch cestovního ruchu. Nastínění možností, jak dané objekty využít, bylo jedním
z cílů mé diplomové práce.
Avšak využití objektu je jen jednou „kostičkou tohoto puzzle“. Aby mohl být
objekt využit například k ubytovacím nebo stravovacím účelům, potřebuje se napojit na
vodovod a kanalizaci. Návštěvník chce zajímavosti nejen najít ale i něco se o nich blíže
dozvědět. Chce si odpočinout, chce si koupit něco na památku, chce se pobavit. Jeho
dojem ovlivní i celkové prostředí a atmosféra místa, atd.
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Výsledkem a poslední částí této práce je tedy návrh postupu - plánu činností, jehož
postupným naplňováním se z obce Petrovice může stát místo vstřícné návštěvníkům stejně
jako rezidentům, neboť platí, že tam, kde jsou spokojení místní, je spokojený i návštěvník.

Asi nejdůležitějším zjištěním, které mi tato práce přinesla, je, že i za málo peněz lze
v takovéto obci udělat hodně. Druhým poznatkem je, že vše by se rozvíjelo lépe, kdyby se
místní občané, podnikatelé, majitelé nemovitostí a veřejná správa spojili, domluvili a
spolupracovali – kdyby vytvořili v rámci obce třeba takovou malou obecní Místní akční
skupinu.

Obec Petrovice skrývá velký potenciál, avšak místní občané si to neuvědomují a
tak jej ani nemohou rozvíjet. Obec stále ještě čeká na aktivní a osvícený přístup vedení.

Petrovice mají veškeré předpoklady být turisticky atraktivní, čeká je však „běh na
delší trať“. Ale již v prvním úseku této trati se dá hodně zvládnout. Do roku 2013 může
obec na svůj rozvoj získat i významnou finanční podporu z fondů Evropské unie. Nezbývá
než jí popřát, aby svých možností skutečně využila.

Žádné problémy, se kterými bych se při zpracovávání této práce nebyla schopná
vypořádat, se nevyskytly. Asi nejtěžší bylo držet se tématu a nezabíhat do příliš velkých
detailů.

Návrhy na pokračování této práce:
-

Vytvoření publikace o historii obce Petrovice

-

Porovnání obce v běhu času, příprava výstavy „Petrovice včera a dnes“, „Petrovice
v běhu času“

-

Příprava historické naučné stezky

-

Navržení informačních materiálů a erbu

-

Vytvoření kvalitních internetových stránek obce Petrovice

-

Vytvoření turistického produktu pro Petrovice

-

Vypracování marketingové strategie pro obec Petrovice

-

Rozpracování oblasti spolupráce a partnerství

-

Rozvoj cestovního ruchu ve vztahu s okolními obcemi a atraktivitami v okolí
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Summary
The thesis systematically surveys the village Petrovice from the point of view of
travelling. The village has been described as far as its general settings, surroundings,
natural conditions, accessibility, services, and infrastructure – local as well as touristic –
are concerned. Local framework of connections, social life within the village, outer
presentation of the village, and its ability to apply for and implement support programmes
have been covered, too. Most favourable conditions and prerequisites have been tracked to
single out potential clients. The present state has been analysed according to SWOT
method, and an activity plan has been suggested which could help Petrovice to become a
place attracting tourists.
Petrovice and its setting offer interesting destinations for several-days-staying
visitors keen on countryside sightseeing. Yet with a major weak side of the whole
Rakovník region being its lack of services outside larger settlements, Petrovice is not an
exemption. It provides just the necessary minimum. There is a shop, a restaurant, and a
post office. However sufficient it may be for its permanent residents or for the owners of
local weekend houses, it hardly satisfies people who would like to spend several days here.
Major attention has been given to the history of the village, and the author considers it to
be rich, complex and interesting, and believes that it will play a significant role in the
development of Petrovice. There are five notable cultural sights in Petrovice, unfortunately
not well attended to or made effective use of. This applies to other objects in the village as
well, which are not culturally protected, but could be attractive, too. To outline the
possibilities of their use has been one of the objectives of this thesis.
However, turning these objects to good advantage is only “one piece of this
puzzle”. To turn a building into an accommodation facility requires local water supply and
sewerage. Visitors not only want to find the places of interest, but also to learn something
about them. They want to relax, buy a souvenir, enjoy themselves. Their impression will
be formed by the whole atmosphere and genius loci of the place. The thesis has therefore
drafted the necessary course of action – plan of activities leading to gradual development
of Petrovice into a visitor as well as resident-friendly place, because where local people are
satisfied, there will be a satisfied visitor, too.
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The major implication of the study is that even with a relatively short supply of
money a lot can be achieved provided that all whom it may concern – that is local
residents, local businesspeople and local authorities – get together and agree on mutual
cooperation within, for example, a small Local Action Group.
There is a great potential in the village, unfortunately till now unrecognized by its
inhabitants and therefore still waiting to be unfolded and in the need of a more active and
enlightened approach of the authorities.
Despite the long run ahead, Petrovice can become a tourist attracting place. But
there is no time to lose, especially as there is a chance, till 2013, to gain a significant
financial support from the EU funds. It is the authors hope that Petrovice will make the
best of it.

Proposals for further work:
• Write a publication about the history of Petrovice
• Compare the village in course of time, prepare an exhibition with the theme
‘Petrovice yesterday and today’, ’Petrovice in course of time’
• Prepare a footpath with boards of historical reference
• Draft information materials and a coat-of arms
• Create attractive websites of the village
• Create a souvenir typical for the village
• Elaborate marketing strategy for the village
• Outline possible cooperation and partnerships
• Outline complex touristic development of the village with respect to surrounding
settlements and places of interest
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Příloha č.7

Jezdecké stezky na Rakovnicku

Obr.č.1 Přehledová mapka jezdeckých stezek procházejících územím Rakovnicka
(Vlastní úprava na mapovém podkladu z Analýzy CR regionu Rakovnicko, SMOR 2006)
Tabulka 1 Přehled jezdeckých stezek

Barva

…..

…..

…..
…..

Trasa
Středočeská jezdecká stezka III Rakovnicko-Lány-KřivoklátSkryje
Libkovice-Smečno-Tuchlovice-Brejl-Nový Dům-PustovětySkryje-Hřebečníky-Slabce-Machův Mlýn-Farma HedeckoBílov
Řísuty-Libovice-Srbeč-Milý- Kroučová-Třeboc-Mutějovice-,
Perun- Kounov-Milostín-Povlčín-Svojetín-Nová ves- DěkovHořovičky-Bedlno-Chotěšov-Jesenice-Podbořánky,
Chvojkovský-Mlýn-Bílov
Rynholec
Brejl-Městečko-Křivoklát-Pustověty-Skřiváň-Slabce
Mutějovice, Perun-Mutějovice-Krupá-Olešná-PřílepyŘeřichy-Václavy-Krakovec-Šípy, Machův Mlýn-Zvíkovec
Mšec-Bdín
Rynholec-Vašírov
Nezabudce-Rozvědčík

Délka (cca)
85 km

104 km

2 km
30 km
37 km
6 km
2 km
2 km

Zdroj dat: Obec Kralovice: Jezdecká mapa – Středočeská jezdecká stezka III.. 1.vydání,
Kartografické vydavatelství Žaket 2007.
Pozn.: Tučně vytištěné názvy leží na území regionu Rakovnicko

Příloha č.8

Zelená stezka
Tabulka 2
Číslo
303,
351

Zelená stezka Střela-Berounka
Trasa
Manětín - Rabštejn nad Střelou Jesenice - Rakovník - Křivoklát
- Roztoky

Délka
64,8 km, 46km
(na
Rakovnicku)

Náročnost
střední až
těžká

Povrch
část.
nezpevněná

Zelené stezka (Greenways) – „Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní
koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku
a rekreaci.“ (www.nadacepartnerstvi.cz )
Jde o projekty, které mohou být užitečné zlepšení životního prostředí a zlepšení
kvality našeho života i života místních obyvatel
(Zdroj: Koucká,P.: Turistika na Rakovnicku: bakalářská práce. 2007)

Příloha č.9

Přehled informačních center na území Rakovnicka
Tabulka 3 Přehled informačních center na území regionu

Místo
Rakovník
Krupá

Název
Městské informační centrum
Informační centrum KrupáŠustna
Křivoklát
Informační kancelář hrad
Křivoklát
Informační a vzdělávací
středisko LČR
Informační a vzdělávací
středisko Křivoklát-Budy,
o.p.s.
Zbečno
Informační centrum Správy
CHKO Křivoklátsko
Nové Strašecí Informační středisko města
NS a Novostrašecka
Jesenice
Informační středisko
Jesenicka, Vlastivědné
muzeum Jesenice

www stránky
www.knihovna-rakovnik.cz
www.poddzbansko.cz
www.krivoklat.cz
www.ls180.lesycr.cz
www.pvtnet.cz/www/is.krivoklat/

www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/
www.muzeumtgm.cz
www.muzeumtgm.cz

Zdroj dat: Brožura SMOR „Informace pro turisty a návštěvníky Rakovnicka 2008.“

Příloha č.10

Kulturní a společenské akce na Rakovnicku
Tabulka 4 Kulturní a společenské akce
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Název
Zaměření
Tříkrálový koncert a charitativní sbírka
Každoroční taneční
Nezbedný Bakalář
soutěž
Staročeský masopust
V dobových
Historický bál
kostýmech
Turistický pochod
Přechod
na 10 a 20 km
Džbánského
hřebene
31.ročník regionální
Wintrův Rakovník
přehlídky
amatérských
divadelních souborů
Velikonoční
Velikonoce na
jarmark, koncerty,
hradě
mše a divadelní
představení
Otevření zelené
Greenway
stezky pro cyklisty,
Berounka – Střela,
řeky pro vodáky a
slavnostní otevření
turistické sezóny
sezóny
pro návštěvníky
hradu Křivoklátu
Každoroční jarní
Den země na
greenway Berounka úklid
- Střela
Mezinárodní zkoušky ve výkonu psů
Den otevřených
Den Země
v botanické zahradě dveří a výstava
Memoriál
Lišanská šlapka
Fr.Mašína,
každoroční
amatérský
cyklistický závod
Soutěžní stezka
Den s Lesy ČR
k vyzkoušení
přírodovědných
znalostí
Muzejní noc
Vítání ptačího
zpěvu v Rakovníku

Vycházka spojená
s poznáváním
ptáků, ukázkou
jejich odchytu a
kroužkování

Místo konání/www stránky
Křivoklát
Rakovník
Roztoky
Kněževes
Poddžbánsko

Rakovník

www.kulturnicentrum.cz
Křivoklát

www.krivoklat.cz
Rakovník – Křivoklát
www.berounka-strela.cz

Rakovník-Křivoklát, Jesenice
www.berounka-strela.cz
Rakovník
Rakovník
www.szesrak.cz
Lišany, Rakovnicko

Křivoklát
www.lesycr.cz

Muzeum T.G.M. Rakovník
www.muzeumtgm.cz
Rakovník

Vysoká brána,
slavnostní otevření
městských bran

středověký jarmark,
historický průvod
městem

Turistický pochod Louštín
Barrande a Trilobit
Parní víkend
v Železničním
muzeu
Rakovník bratří
Burianů
Křivoklát – Den
stezky

Zlatá kulička
Červen

Každoroční
turistický pochod
Parní vlaky PrahaLužná a zpět.
Lužná-Stochov a
zpět
Mezinárodní
hudební festival
Společný
cyklistický výlet,
vyhledávání
problematických
míst
Každoroční soutěž
ve cvrnkání kuliček

Každoroční
vzpomínkový
pochod
Dechparáda, festival dechových kapel
Parní vlak z LounyDětský den
Lužná a zpět
v železničním
muzeu
Pohádkový les

Pochod Oty Pavla

Soutěž v tradičních
i netradičních
disciplínách
Setkání motorových vozů v Železničním
muzeu, historických i současných
První týden
Červenec Velká Mariánská
v červenci, o týden
pouť
později Malá pouť
Začátek července,
Husova pouť
třídenní
s doprovodným
kulturním
programem,
bohoslužba Církve
československé
Seriál kulturních
Léto na Křivoklátě
akcí
Klání o krakovecký
meč

Rakovnická
nokturna
Výstava lilií

Letní cyklus
večerních koncertů

Rakovník

www.muzeumtgm.cz
Rakovník
Rakovník, Skryje
Lužná

www.cd.cz/muzeum
Rakovník
www.kulturnicentrum.cz
Rakovník
www.berounka-strela.cz

Rakovník
www.mujweb.cz/ddmrako
Branov

Kněževes
Lužná

www.cd.cz/muzeum
Rakovník
www.mujweb.cz/spolecnost/ddmrako
Krakovec
www.rakovnicko.info
Lužná

www.cd.cz/muzeum
Kostel Navštívení Panny Marie,
Petrovice
Hrad Krakovec

Křivoklát

www.krivoklat.cz
Muzeum T.G.M.Rakovník
www.muzeumtgm.cz
Rakovník
www.rabasgallery.cz

Každoroční dálkový
etapový pochod
Lidová řemesla a
zvyky na zbečenské
rychtě, pečení
chleba
Závody na
Krakovecké tačky
kolečkách
12.ročník
Křivořezání
řezbářského
sympozia, ukázky
řezání, prodejní
výstava
Parním vlakem k Berounce, prázdninový
výlet
Seriál kulturních
Léto na Křivoklátě
akcí
Mezinárodní kurzy
Hornoclass
ve hře na lesní roh,
International
večerní koncerty
Každoroční country
Dobře utajená
festival
country
Letní cyklus
Rakovnická
večerních koncertů
nokturna
Soutěž v ručním česání chmele
Putování za
mistrem Janem
Šafářův dvoreček

Srpen

Kněževeská
chmelová šiška
Senomatské
slavnosti

Září

9.ročník slavností
na zakončení sběru
chmele
3.ročník dobývání
senomatské radnice
Rakovnickými,
ostrostřelci, hudba,
taneční zábava

Každoroční dálkový
Krajem
etapový pochod
„Nezbedného
Bakaláře“
Parním vlakem na rozloučení s
prázdninami
Každoroční běh
Rakovnická
patnáctka
Jarmark, bohatý
Rakovnické
kulturní program
posvícení
Jarmark, výstavy
Novostrašecké
posvícení
Turistický pochod
Randácký šmajd
Heroldův Rakovník Festival komorní
hudby
4.ročník setkání
Křivoklátské
rychtářů na hradě,
panování
jarmark, řemesla

Rakovnicko
Zbečno

www.zbecno.cz
Krakovec
Křivoklát

www.krivoklat.cz
Lužná
www.cd.cz/muzeum
Křivoklát

www.krivoklat.cz
Nové Strašecí

Slabce

www.country-slabce.cz
Muzeum T.G.M. Rakovník
www.muzeumtgm.cz
Přílepy
www.rakovnicko.info
Kněževes

Senomaty

www.senomaty.cz

Rakovnicko

Lužná
www.cd.cz/muzeum
Rakovník-Křivoklát
Rakovník
Nové Strašecí
Lužná
Rakovník
Křivoklát

www.krivoklat.cz

Říjen

Listopad

Pochod přes dva
hrady
Festivalem
přírodních sportů a
cestování
Rakovnická drakiáda

Každoroční
turistický pochod
Cestovatelské
přednášky, závody,
pochody

Poslední parní
víkend
v Železničním
muzeu
Křivoklání

Praha-Lužná a zpět,
Lužná-KrupáKolešovice a zpět

Festival duchovní hudby
Popelka

Ottův pohár
Prosinec

Rytířská klání,
řemesla, trhy,
divadelní a taneční
vystoupení

26.ročník národní
přehlídky
amatérských
divadelních souborů
pro děti
Stopařský závod

Adventní koncerty
O nejchutnější vánočku
Advent na
Křivoklátě

Vánoční
pochoďáček

Adventní
mše,vánoční
jarmark, řemesla,
divadelní a taneční
vystoupení
Turistický pochod

Mutějovice
Jesenice
www.jesenickyfestivalek.cz
Rakovník
www.mujweb.cz/spolecnost/ddmrako
Lužná

www.cd.cz/muzeum
Křivoklát

www.krivoklat.cz
Rakovník
www.muzeumtgm.cz
Rakovník

www.kulturnicentrum.cz

Rakovník
Řada obcí na Rakovnicku včetně
Petrovic
Jesenice
Křivoklát

www.krivoklat.cz

Rakovník

Zdroj dat: Brožura SMOR „Informace pro turisty a návštěvníky Rakovnicka 2008.“

Příloha č.11

SWOT Analýza regionu Rakovnicko
Silné stránky
- Leží cca hodinu od Prahy
- Řídké osídlení (58 obyv./km2)
- Absence průmyslu
- Čistota prostředí
- Zachovaná příroda
- Různorodá krajina
- Původní venkovská krajina
a architektura
- CHKO Křivoklátsko,
PP Jesenicko a Džbán
- Velké množství přírodních,
kulturních, historických
a technických zajímavostí
- Zvyšující se zájem obcí
o obnovu památek,
péče o zajímavosti
- Tradice spolupráce obcí
v regionu (svazky obcí)
- Hustá síť dobře značených
turistických, cyklistických
a jezdeckých cest
- Budování sítě cyklostezek
s kvalitním povrchem

Slabé stránky
- Absence průmyslu
→ Chudý a zaostalý region
- Nedostatečná zákl.infrastruktura
(kanalizace 11% sídel,
vodovod 61%, plyn 9,5%)
- Koncentrace ubytovacích
a stravovacích zařízení do
větších sídel
- Různé stupně vybavenosti obcí
(čím menší obec, tím omezenější
spektrum služeb), nedostatek
některých služeb
- Vylidňování obcí vzdálenějších
od centra
- Problematická dostupnost
malých sídel
- Odliv mladých lidí z menších
sídel kvůli pracovním
příležitostem → stárnutí obcí
- Zanedbané památky a
nedostatečná péče o krajinu
- Velký podíl zemědělské
velkovýroby
- Nedostatek peněžních
prostředků,závislost na dotacích

Příležitosti
- Výhodná poloha blízko Prahy
- Zvýšený zájem o rekreační
a poznávací pobyty v ČR
- V důsledku výrazné prezentace
regionu – stoupající povědomí
o regionu
- Stoupající poptávka po
kulturních, přírodních a dalších
zajímavostech regionu
- Boom v cyklo-, hippo- a pěší
turistice, nové trendy
(agroturistika, MICE…)
- Všeobecný trend návratu
k původním tradicím a
vytváření nových tradic
- Trend přesunu pracovních míst
do sféry služeb
- Přechod na multifunkční
zemědělství
- Dotační programy z fondů EU
a z národních programů
- Období 2007-13

Rizika
- Dotační programy nebudou včas
připraveny k otevření
– ze strany státu
- Nevyužití dotačních programů
(vysoká administrativní
náročnost)
- Konkurence ze stran ostatních
regionů v ČR
- Málo finančních prostředků pro
venkov (př.nespravedlivé
přerozdělování daní)
- Ztížené podmínky pro drobné
podnikání
- Změna politického režimu
- Nepochopení a odmítavý přístup
ze strany rezidentů
- Neúcta k přírodě a k hodnotám
- Vandalismus

- Zakládání nových naučných
stezek
- Region spojen s řadou
významných a zajímavých
osobností
- Přítomnost tradičních řemesel
a místních výrobků
- Systematická práce na tipech na
výlety a výletních programech
(SMOR a Rakovnicko, o.p.s.)
- Systematická práce na tvorbě
image a propagace regionu
(SMOR a Rakovnicko, o.p.s.)
- Kvalitní internetové stránky
(www.rakovnicko.info ),
výrazná prezentace regionu
navenek

- Nedostatečná prezentace u
některých poskytovatelů služeb,
i u některých obcí v regionu
- Chybí dostatečný počet
aktivních lidí, kt.by se zasadili
o rozvoj
- Malý zájem rezidentů

Zdroj dat: Koucká,P.: Turistika na Rakovnicku: bakalářská práce. 2007

Příloha č.12

Příčiny povodní v obci Petrovice
Tabulka 4
Příčiny povodní v obci Petrovice
Geografická poloha Zejména na jižní a západní straně obce jsou velké lány, které se
nejen svažují ale přímo trychtýřovitě vyúsťují do cesty a ze západu
lánů
přímo na silnici. Lány polí jsou jednolité celky bez jakýchkoliv
ochranných mezí či zatravněných pásů, které by mohly zpomalit
odtok vody. Voda tak nemá při svém stékání žádnou překážku.
Způsob obdělávání Řadu let se tato pole nesetkala s organickým hnojivem. Firma,
která je jinak velmi pečlivě obhospodařuje, je hnojí pouze
chemicky a používá těžkou zemědělskou techniku. Tím dochází
k utužování půdy a narušení její drobtovité struktury. A tím
vznikají zhoršené podmínky pro vsakování dešťové vody, což je
ještě podtrženo svažitým terénem.
Velmi záleží na tom, která plodina je na poli zaseta. Je-li porost
Typ monokultury
řídký, má voda volnou cestu k odtoku.
Zdroj dat: Ing.Eva Koucká: Program rozvoje obce Petrovice na období 2007-2013.

Příloha č.13

Přehled služeb a podnikatelů v obci Petrovice
Tabulka 5
Služby v obci a jejich zřizovatel/provozovatel
Pošta
Česká pošta s.p.
Obchod se smíš. zbožím
Jednota, spotřební družstvo v Rakovníku
Zdravotní zařízení
Obec Petrovice
Zájezdní hostinec
Farma VaM a.s.

Tabulka 6
Přehled podnikatelských subjektů v obci
Název subjektu
Předmět činnosti
Jednota, spotřební družstvo v Smíšené zboží
Rakovníku
Jaroslav Schmalz
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Jaroslav Ransdorf
Zaniklá Autoklempířství
Vladislav Vejšický
Truhlářství, podlahářství
Marián Lutišan
Opravy silničních vozidel, silniční motorová doprava
nákladní
Pavel Koucký
Těžba dřeva
Václav Chytrý
Kovoobrábění, truhlářství, podlahářství
Pavel Švarc
Výroba keramiky

Miloš Ransdorf
Václav Jogl
PETROS s.r.o.
Farma VaM a.s.
Vladimír Štefanovič
Ing.Miloslav Mertlík, CSc.
Ing.Eliška Vaicová
Kamil Lutišan
Ing.Michael Trnka

Anna Brenková
Václav Cír
Ing.Eva Koucká
Ing.Jiří Pexa
Iva Vetešníková Součková
Václav Zelenka
Václav Bidrman
Radek Jelínek
František Polánek
Zbyněk Horník

Prodej
Zaniklá natěrač, lakýrnické práce, podlahářství
Hostinská živnost, opravy silničních vozidel
Hostinská činnost, zprostředkování obchodu a služeb,
maloobchod a velkoobchod
Zpracování kamene
Zaniklá drobná dřevovýroba X pokračuje jeho
manželka
Vedení účetnictví a daňové evidence
Hostinská živnost, lakýrnické a úklidové práce
Projektová činnost ve výstavbě, provádění, změny a
odstraňování staveb, opravy zemědělských strojů, služby
pro hospodaření v lese
Zaniklá Ruční práce
Opravy pracovních strojů, maloobchod
Administrativa
Technický poradce v oblasti výroby keramiky
Hostinská činnost, Truhlářství a podlahářství, obchod
Služby soukromých detektivů, hostinská činnost
Maloobchod smíšené zboží
Zaniklá půjčovna aut
Obchod
Obchod

Zdroj dat: Živnostenský rejstřík na www.rzp.cz, leden 2009.

Příloha č.14

Podrobná SWOT Analýza – obec Petrovice
Silné stránky

Slabé stránky

I. Velikost a poloha obce

- poloha blízko Prahy, Rakovníka
- poloha při silnici II.třídy
Rakovník-Plzeň
- les a příroda na dosah
- jedno sídlo, nedochází k drobení
zájmů
- absence průmyslu, čistota prostředí

I. Velikost a poloha sídla

II. Předpoklady a
atraktivita pro trvalé
bydlení

- ve všední dny dobrá dopravní
obslužnost do Rakovníka a do Prahy
- zeleň s tradicí
(lipová alej, památné lípy)
- převažuje původní zemědělská
zástavba
(atraktivní prostředí pro bydlení)
- klid
- dětský lékař 2x týdně
- v místě obchod, pohostinství, pošta,
knihovna, hřiště
- vodovod

II. Předpoklady a
atraktivita pro trvalé
bydlení

- velikost obce (250 obyv.)…minimální
daňová výtěžnost, závislost na dotacích
- chudá obec, minimální majetek, téměř
žádné pozemky
- poloha při silnici II.třídy, prochází
stěžejní částí obce, není dimenzována
na stávající hustotu provozu
- svažitost terénu (ztížená péče o
komunikace v zimním období)
- chybí kanalizace
- absence školy (kulturní chudoba)
- nebezpečí, kt.skýtá stávající silnice
II.třídy
- v topné sezóně špatná kvalita ovzduší
- zanedbaná a přestárlá zeleň
- nekoncepční řešení návsi
- neřešená ostatní veřejná prostranství
v obci
- žádný veřejně přístupný prostor
k trávení volnočasových aktivit
(vyjma malé travnaté plochy pro malé
fotbalové hřiště)
- chybí víceúčelové hřiště a dětský kout
- absence vlakové zastávky

III. Obecní úřad, občané

- zpracovaný Územní plán (2003)
- vyřešené komplexní pozemkové
úpravy
- kulturní a společenský sál
- dlouhodobá tradice SDH
- členství v SO Čistá-Senomaty
a ve SMOR

III. Obecní úřad, občané

IV. Obec návštěvníkům

- bohatá a zajímavá historie
- 5 významných kulturních památek
(poutní kostel, farský dvůr, průjezdní
hostinec, roubenka, zámek)
- řada drobných památek a zajímavostí
- silný duchovní náboj místa,
genius loci
- objekty původní architektury
- krajina s původními venkovskými
rysy
- pohostinství v atraktivní budově
průjezdního hostince
- ovčí farma

IV. Obec návštěvníkům

- dosud celková bezkoncepčnost vývoje
- kulturní sál s nedostatečným
příslušenstvím a ve špatném stavu
- těžkopádná komunikace OÚ s občany,
nedostatečné informování veřejnosti
- často nedostatečná propagace
chystaných akcí
- přerušená tradice v tradicích
(poutě, klasické zvyky a obyčeje)
- chudý společenský život v obci
(jen spolek SDH)
- stará obec, odchod mladých za prací
- uzavřenost obyvatel do sebe, závist,
problematické vztahy mezi lidmi
navzájem, úrodná půda pro tvorbu
fám, strach ze změn
- minimální využití členství ve svazcích
- není možnost ubytování
- nepřístupné historické objekty
- nedostatečná prezentace obce na
internetových stránkách
- neexistence informačních
a propagačních materiálů

- domácí výrobky (produkty z ovčího
mléka, keramika, perníky, med…)
- kvalitní informační tabule
(v horní i spodní části obce)

Příležitosti
I.Velikost a poloha sídla

Vnitřní
- multifunkční zemědělství

Rizika
I.Velikost a poloha sídla

Vnitřní
- nízký počet obyvatel (250), malý
rozpočet, závislost na dotacích
- stárnutí obyvatel, snižování
počtu stálých obyvatel
- odchod mladých za lepšími
podmínkami - svažitost terénu
polí → nebezpečí vodní eroze
a stékání vody do obce
při vydatnějších deštích
- narušený vztah ke krajině u subjektů, kteří z půdou
pracují → velkoplošné
zemědělství, pouze
rostlinná výroba – ničení
půdního fondu – zatím nezájem
o multifunkční zemědělství

II.Předpoklady a atraktivita
sídla pro trvalé bydlení

- rezervy ve velkém počtu
prozatím rekreačně užívaných
objektů (cca 1/3)
- využití půdních prostor
v budově OÚ, možnost bytové
nástavby na budově hasičské
zbrojnice

II.Předpoklady a atraktivita
sídla pro trvalé bydlení

III.Obecní úřad a občané

- rekonstrukce sálu
- určitý vztah s obcemi
stejnojmenného názvu v rámci
republiky

III.Obecní úřad a občané

IV.Obec návštěvníkům

- využití budovy bývalé školy
- využití areálu fary, farských
zahrad a poutního kostela
- využití zámku, dvora a bývalého
pivovaru
- využití bývalé jídelny Petrosu,
komplexu bývalého kravína
- vytvoření naučné stezky po
území Petrovic
- „kartové“ místo
(obdoba známkových míst)

IV.Obec návštěvníkům

- nevyřešená kanalizace
- postupné zanikání tradičního
způsobu samozásobení a
drobnochovatelství
- nezájem o trávu a seno
(zanedbávání krajiny)
- 2 velcí vlastníci pozemků
s minimální aktivitou
- horní část obce s omezeným
slunečným svitem v zimě
- nezkušenost a nepřipravenost na
čerpání dotací z programu EU
- nízký zájem a účast místních
občanů na dění v obci
- problematické vztahy mezi
obyvateli, závist, šíření fám,
odmítání změn
- těžkopádný přenos informací
z OÚ k občanům
- křížení cyklotrasy se silnicí
II.třídy
- soukromníci, kteří nevyužijí
toho, co vlastní (zámek, dvůr,
jídelna Petrosu…)

Vnější
- blízkost Rakovníka
- dobrá dostupnost pro příměstské
bydlení v příjemném prostředí a
přesto dost daleko, aby si obec
uchovala svou identitu
- dobrá dostupnost Prahy
- silnice II.třídy-velké množství
vozidel = předpoklad prosperity
pohostinských služeb a obchodu
- do určitého stupně zachovaná
malebná příroda a krajina,
rozmanitost terénu
- výhodná poloha mezi
CHKO Křivoklátsko,
PP Jesenicko a PP Džbán
- zájem zvenčí o bydlení
II.Předpoklady a atraktivita
v Petrovicích
pro trvalé bydlení
I.Velikost a poloha sídla

III.Obecní úřad a občané

IV.Obec návštěvníkům

- dotační období 2007-13 (EU)
- národní dotační programy
- členství v MAS Rakovnicko,
v SO Čistá-Senomaty,
ve SMOR
- výhodná poloha blízko Prahy
- atraktivita regionu
- zvyšující se zájem obcí o
obnovu památek a péče o
přírodní zajímavosti

I.Velikost a poloha sídla

II.Předpoklady a atraktivita
pro trvalé bydlení

III.Obecní úřad a občané

IV.Obec návštěvníkům

Vnější
- předpoklad dalšího snižování
daňové výtěžnosti obcím

- ze strany okolních obcí nabídka
lépe technicky vybavených
stavebních pozemků
potenciálním stavebníkům
- administrativní náročnost a
omezená dostupnost dotačních
programů
- omezování svébytnosti
samospráv
- vandalismus

- probouzející se trend návratu
k původním tradicím
+ vytváření nových tradic
- trend obnovy drobných
sakrálních památek v obcích
a v krajině
- obecně rostoucí zájem
o cykloturistiku
- vytváření sítě cyklostezek
s kvalitním povrchem na území
sousedních obcí
- hustá síť dobře značených
turistických cest na Rakovnicku
- trend zakládání nových
naučných stezek
- rozvoj hippoturistiky
- řada zajímavých a významných
osobností spojených s regionem
- přítomnost tradičních řemesel a
místních výrobků v regionu
- systematická práce na tipech na
výlety a výletní programy
(SMOR, Rakovnicko o.p.s.)
- systematická práce na tvorbě
image a propagace regionu
(SMOR, Rakovnicko, o.p.s.)
- kvalitní internetové stránky
regionu(www.rakovnicko.info ),
výrazná prezentace Rakovnicka
navenek

Příloha č.15

Návrh cyklistické trasy
Senomaty-Petrovice-Krakov-Krakovec

(Vlastní úprava na mapovém podkladu z www.mapy.cz , Březen 2009)

Příloha č.16

Návrh pěší trasy
Senomaty-Hostokryje-Petrovice-Krakov-Zhoř-Krakovec

(Vlastní zpracování na mapovém podkladu z www.mapy.cz , březen 2009)
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Příloha č.1

Letecký snímek obce Petrovice

Tomáš Hora THC, Letecké snímkování - THC Press, vydavatelství neperiodických
tiskovin a publikací, Karlovy Vary.

Příloha č.2

Územní plán obce Petrovice

Poskytnut obecním úřadem v Petrovicích, digitálně zpracován společností Dináto, v.o.s.,
Lysá nad Labem 2003.

Příloha č.3

Kreslená mapa současného stavu

Turistická orientační mapa vytvořená v rámci projektu „Turistický informační systém
mikroregionu Čistá – Senomaty“; autoři: ing.Eva Koucká, Marie Klusáčková a Petra
Koucká v roce 2006.

Příloha č.4

Kreslená mapa ideálního stavu

Vlastní zpracování dle mapy současného stavu v obci Petrovice.

