Souřadnice GPS: 49°13´8.673´´N, 13°26´22.955´´E

Velkým turistickým lákadlem je naučná stezka Vlčí jámy, která vede okolím Petrovic. Na ní objevíte
jako pozůstatek minulých dob zajímavé pasti na chytání vlků. Pasti jsou válcovitého tvaru, hluboké
kolem 4m a široké 1,5m a jsou vyzděny na sucho z lesního kamene. Velmi zajímavá je také tvrz
ve Svojšicích ze 14. století, která byla v 17. století přestavěna na sýpku a vedle ní byl postaven
barokní statek. V současné době zde můžete vidět galerii místních umělců i umělců z okolí.
Ve Svojšicích také spatříte kuriózní informační tabule, které Vás seznámí se zajímavými místy
a osobnostmi této obce. Krásné letní dny můžete strávit odpočinkem a relaxací v místním sportovním
areálu u požární nádrže. Na vyznavače sportu zde čekají tenisové kurty a hustá síť cyklostezek
a turistických tras. Nádherné výlety můžete podniknout také do přírodního parku Kochánov, kde
kromě krásné přírody uvidíte umrlčí prkna, která dokládají velmi starý zvyk související s drsnou
šumavskou zimou a izolovaností místních obyvatel. V Petrovicích naleznete několik ubytovacích
a stravovacích zařízení a vše co potřebujete ke strávení příjemné letní i zimní dovolené.
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“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Obec Petrovice se rozprostírá v šumavském předhůří na okraji přírodního parku Kochánov 10 km
od města Sušice. Prvními obyvateli kraje byli keltští rýžovníci zlata, kteří pronikali za drahým kovem
při řece Volšovce až k Pstružnému potoku. Místy se dodnes nacházejí zbytky starých sejpů,
pozůstatků rýžovnické činnosti. Největší dominantou Petrovic je kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století
s románskou věží, stojící na místě bývalého románského hradu. Velkou zajímavostí je to, že byl
ve středověku opevněn vysokou kamennou zdí s cimbuřím a prolomenou gotickou branou, která
se dochovala dodnes. V kostele jsou kopie obrazů dvanácti apoštolů od Petra Brandla. Nejstarší část
Petrovic, dolní náves, pochází z 12. - 13. století a svědčí o slovanském původu. Asi 14 dřevěných
domků bylo postaveno do tvaru podkovy, která se uzavírala na východní straně při cestě k Sušici.
Na severozápadě se domky přimykaly ke kostelní hradební zdi. Barokní sloh reprezentuje kaplička
sv. Jana Nepomuckého na dolní návsi, která byla postavena v 18. století. Nedaleko Petrovic
se nachází vrch Hrnčíř, na němž kdysi bývalo útočištné hradiště se zázemím hospodářského dvorce.
Podle pověsti se ve zdejší skále nachází zlatý poklad, který nebyl dodnes nalezen. Každý rok
na Velký Pátek se skála otevírá, ale pro poklad se žádný odvážlivec zatím nevydal.
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