ZÁPIS Z 5. SEMINÁŘE
Dne 27. 11. 2012 v Kasejovicích
Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku,
ženy 50+, zástupci spolků, lektor.
Téma: Cestovní ruch v naší obci a okolí
Cíl semináře:
Zjistit možnosti Kasejovcka v oblasti cestovního ruchu; Co může náš region turistům
nabídnout a v čem jsou naopak slabiny a problémy cestovního ruchu na Kasejovicku.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Seznámení s tématem a základní informatice o dané problematice.
Diskuze
Závěr a shrnutí

Ad 1
Komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá přivítala přítomné, manažerku projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou a
lektora tohoto semináře Petra Kláska.
Ad 2
Lektor semináře Petr Klásek (starosta obce Chanovice) v připravené prezentaci popsal
situaci Chanovic, jejich aktivity, spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše
v Klatovech a činnost NNO dobrovolníků na Chanovicku podporující cestovní ruch.
Srovnal situaci Kasejovic a Chanovic. Poukázal na zajímavosti a turistické cíle na
Kasejovicu, ale i na slabiny této oblasti – především na nedostatek služeb pro turisty, jako
občerstvovací zařízení, možnost noclehu atd.
Poté lektor Petr Klásek rozdal účastníkům semináře dotazníky, v nich respondenti
mohli vyjádřit svůj názor na to, co může Kasejovicko turistům nabídnout a co naopak
turisté v tomto regionu nenajdou. Dotazník vyplnilo 9 osob.
Kasejovicko a okolí
(dotazník)
1. Čím se lze pochlubit a nač pozvat návštěvníka?
Zajímavý a barvitý krajinný ráz. Řada památek a míst se zajímavou historií.
Synagoga, „Jakubsweg“ (Svatojakubská cesta), kostel, židovský hřbitov.
Relativně čisté životní prostředí, malebná krajina.
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Židovská komunita, sportovní hřiště, stopy historie – domy.
Židovské památky (synagoga, hřbitov), Kostel sv. Jakuba staršího.
Židovská synagoga, kostel, židovský hřbitov.
Významné sakrální památky, židovský kostel a ghetto.
Sakrální památky, příroda.
Navštívit informační středisko, kde dostanu informace o historii Kasejovic a okolí;
Prohlídka náměstí, muzea a „Židáku“, odkud je překrásný výhled po okolí.
2. Co se mi vybaví, když se řekne Kasejovicko?
Lnáře, Blatná (obce), lesy, louky, rybníky.
Je potřeba vybudovat „značku“ (značku regionální produkt)
Domov, dětství.
Pošumaví, vrchovina, Prácheňsko, řemesla (výšivky, dýmky), těžba rud.
Rodný kraj, L. Stehlík „kraj schoulený pod hradbou Brd a otevřený šumavským horám“.
Škola, naše nejbližší město, vlakové nádraží.
Krásná krajina mezi Šumavou a Brdy, křižovatka silnice.
Krásná příroda.
Úspěšné bývalé JZD, bramborářská oblast, bývalý motorest.
3. Co zde chybí pro turistu?
Ubytování, dlouhodobé lákadlo.
Infrastruktura, systémová informovanost, marketing.
Ubytování, kvalitní pohostinství.
Ubytovací služby
Ubytovací a stravovací možnosti v odpovídající kvalitě.
Ubytování.
Pro turisty na několik dnů slušné ubytování a stravování.
Ubytování, stravování.
Dostatečné informační tabule, propagace zlaté šachty a uranových dolů.
4. Sportovní možnosti pro návštěvníka?
Cykloturistika, vycházky, běžky.
?
Pro místní ano, pro návštěvníky všechno jen pasivní.
Prakticky nejsou.
Hřiště na fotbal, školní hřiště.
Pro místní jsou sportovní možnosti výborné, návštěvníkovi nevím, co nabídnout; Není ani
koupaliště.
?
Dostačující.
5. Jak lze získat na místě informace o Kasejovicku?
IC Lnáře, IC Blatná, případně občas IC Kasejovice.
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Jak se doví „projíždějící“ turista, kde tyto informace získá?!?
Informace na radnici.
Infocentrum – turistické publikace.
Informační centrum na městském úřadě, městský úřad jako takový, synagoga.
Infocentrum – nedostatečná provozní doba.
Nikdy jsem nebyl v místním informačním centru, nevím; Znám webové stránky města a
muzea, to je dobré.
Propagační materiály – MěÚ, informační centrum.
Na městském úřadě.
6. Dopravní obslužnost, turistické trasy a další související služby?
Velkou výhodou je přítomnost vlakoví tratě, významná autobusová trasa, poloha na hlavní
silnici – bohužel okolí silnice zanedbané, sterilní.
Dopravní obslužnost průměrná, turistické trasy jsou vyznačené.
Trať Blatná – Kasejovice – Nepomuk, autobus Kasejovice – Praha, (Kasejovice) součást
židovské cesty a svatojakubské trasy.
Problematické spojení s Blatnou a Nepomukem (autobus).
V pracovní dny dostačující, o víkendech horší; Turistické trasy – vyhovující – Třemšín,
Lnáře.
Vlak je romantický, málo využívaný, bez auta se nikdo neobejde; Turistické trasy existují,
místní po trasy ne.
Nedostatečné spojení vlakové, autobusové – jak směr Plzeň nebo Blatná.
Dobrá, nejsou místní turistické trasy (viz. bod 3)
7. Příroda a životní prostředí, co musí návštěvník vidět (či raději nevidět)?
Výhledy na Šumavu, Brdy. Rybářství – rybníky, rozhledny, lesy.
Přírodní park „Pod Štědrým“, ale co tam?
Černé skládky „u motorestu“, okolí silnice.
Kopec Židák – rozhled, židovská čtvrť.
Výhledy do krajiny – zejména směrem k Brdům.
Krásné výhledy od židovského hřbitova.
Příroda je bez chyb,ale pro návštěvníka musí fungovat průvodce.
Vidět krásnou přírodu – nevidět nevím.
Životní prostředí jedno z nejlepších v republice, okolní příroda úchvatná, jen ji vidět.
8. Kulturní a společenské činnosti, které zaujmou nejen místní?
Občas výstava obrazů. Jinak bohužel nemám tušení.
Koncerty v synagogách.
Nepořádá se.
Koncerty a přednášky ve vzdělávacím centru, ochotnické divadlo z Blatné.
Napojit se na Klub přátel Blatenska – program zajímal velice naše soukromé návštěvníky.
Nevím.
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Kultura dnes jen konzumní, střední generace nemá zájem a pro seniory nic není - jen co si
vytvoří.
9. Kde se lze občerstvit a ubytovat?
Nemám tušení.
?!
Restaurace U Adamců, ubytovat nelze.
Restaurace U Adamců.
Ubytování chybí, stravování U Adamců, event. v Kavárně Pod Radicí.
Občerstvení U Adamců – v pracovní dny chutná jídla za dobrou cenu; Ubytování
v Kasejovicích chybí.
Viz bod 3.
Bod č. 3.
Občerstvení naleznete jen v 1 hospodě, ubytování není.
Z dotazníku vyplývá, že největší devízou Kasejovicka je zachovalá příroda a židovské a
sakrální památky. Největším problémem je absence ubytování a stravovacích zařízení
odpovídající úrovně, nedostatečné sportovní vyžití, málo výrazné informační tabule a
relativně málo akcí, jež by přilákaly turisty.
Ad 3
V následné diskuzi zazněly názory, že ekonomickým přínosem je pouze pobytová
turistika, turistický ruch v našem regionu tedy nelze považovat za hlavní zdroj obživy.
Vhodné by bylo zpřístupnění církevních památek, ale tento problém nutno řešit s církví.
Jistou možností by bylo zpřístupnění pro organizované skupiny.
Každé místo svoji jedinečnost. Kasejovice jedinečné židovské památky, ale možno
zdůraznit i novodobou historii, technické památky, doly – uranové, zlatonosné…Vhodné
zvážit instalaci stálých informačních panelů před významné kasejovické budovy, vznikla by
tak naučná stezka po městě.
Kulturní akce vhodné spojit se zajímavostmi v Kasejovicích.
Velkým problémem služby pro turisty, tj. veřejně přístupné sociální zařízení, ubytování,
odpovídající stravovací zařízení. Pokud tyto služby na území Kasejovicka neexistují, nutná
spolupráce s okolními obcemi. Nutno zjistit, zda možné ubytování v prostorách Agrochovu
Kasejovice – Smolivec, a. s.
Neexistuje typický regionální produkt, regionální potravina ani regionální značka.
Vhodné zaměřit se na tradiční řemesla na Kasejovicku – krajkářství, výroba dýmek.
Ad 4
Ukázalo se, že Kasejovicko má turistům co nabídnout, ale tyto atraktivity by bylo
vhodné lépe propagovat a pokusit se odlišit od ostatních obcí a regionů poukázáním na
novodobou historii a technické památky. Tomuto cíli by mohla napomoci instalace stálých
informačních panelů k významným budovám Kasejovic a vytvoření naučné stezky po obci,
popřípadě i nejbližším okolí. K tomuto účelu by mohly posloužit materiály z výstavy
Kasejovice za císaře pána a tatíčka Masaryka. Velkou slabinou Kasejovicka se ukázala
být nedostatečná vybavenost službami pro turisty. Pokud není Kasejovicko schopno
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zajistit turistům odpovídající ubytování, stravování a přístup k sociálnímu zařízení, je
nezbytností spolupráce s okolními obcemi.
Shrnutí:
Seminář splnil svůj cíl. Téma bylo komunitně projednáno s ohledem na rovné
příležitosti žen a mužů. Výstup z jednání je dostatečně hodnotný. Výstupem ze semináře
by měla být naučná stezka po Kasejovicích, potažmo Kasejovicku zaměřená na
novodobou historii a technické památky a lepší spolupráce s okolními obcemi.

V Kasejovicíh dne 29. 11. 2012
Zapsala Lenka Černá
Komunitní koordinátorka města Kasejovice
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