Tisková zpráva MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ze dne 30. 9. 2014
Turistický výlet mezi Bad Leonfeldenem a Vyšším Brodem
Vyšší Brod (Českokrumlovsko) 28. září (ČTK) - Několik tisíc Rakušanů a Čechů si dnes na
společném turistickém výletu po části Linecké stezky mezi Bad Leonfeldenem a Vyšším
Brodem připomnělo čtvrt století od pádu železné opony. Organizátoři jim nabídli několik tras a z
několika míst i autobusovou dopravu.
"Podstatou akce byl společný pěší výlet po značené trase z Bad Leonfeldenu po úpatí hory
Sternstein. Odtud turisté pokračovali k hraničnímu přechodu Dürnau/Hraniční potok a přes
Martínkov do Studánek, kde byla připravena kyvadlová doprava, která účastníky odvezla zpět
do Bad Leonfeldenu a Vyšššího Brodu," řekl ČTK ředitel Destinačního managamentu Lipno a
jeden z organizátorů akce Martin Řezáč. Zdatnější turisté pokračovali po stezce až k
nejjižnějšímu bodu České republiky Radvanovu. Pořadatelé nabídli účastníkům i kratší variantu
s jízdou lanovkou na vrchol Sternsteinu.
Podle organizátorů se akce zúčastnilo až 10.000 lidí, mezi nimi asi dvě desítky českých a
rakouských starostů. Stala se také propagací virtuální Linecké stezky, která v 10. a 11. století
vedla z Lince do Netolic a měřila zhruba 100 kilometrů. V rámci projektu místních akčních
skupin z Čech a Horních Rakous bude na české straně na podzim vybavena 16 turistickými
zastaveními. "Projekt za 6,5 milionu korun vznikl na podporu venkovské turistiky," řekla ČTK
vedoucí projektu Marta Krejčíčková.
Mezi účastníky byl starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. Dlouhodobou spolupráci mezi
rakouskými a českými městy si chválí, za její vrchol považuje přeshraniční Zemskou výstavu,
která loni do Čech přilákala tisíce turistů. Také podle ředitele turistického spolku Kurverband
Bad Leonfelden Andrease Eckerstorfera přeshraniční spolupráce obou měst funguje rok od roku
lépe. Z partnerství měst profitují nejen turisté. V Bad Leonfeldenu například pracuje více než
200 českých zaměstnanců.
Jednotky pohraniční stráže začaly na základě rozhodnutí vlády ČSSR odstraňovat na jihu
Čech zabezpečení hranic ve vymezených úsecích 11. prosince 1989. Šlo o zátarasy v prostoru
Dolního Dvořiště, u Horního Dvořiště, Českých Velenic, Halámek, Nové Bystřice a Slavonic.
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