Tisková zpráva ze dne 30. 5. 2014.
První z výletů po trase Linecké stezky – „ Archeopark Netolice“
Dne 24. 5. 2014 se konal první z výletů projektu „Linecká stezka“ na Archeopark Netolice, pořádaný
ve spolupráci MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG SternGartl Gusental a MAS Blanský les –
Netolicko v rámci projektu „Linecká stezka“ financováno z Programu Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
Tento výlet se uskutečnil současně se staročeským řemeslným jarmarkem na Linecké stezce v
Netolicích. Na náměstí, u stánku Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko, každý návštěvník
obdržel mapu „Linecká stezka“ , propagační materiál o Netolicích a drobný dárek. Tyto tiskoviny,
které měly na této akci premiéru, byly vydány v rámci projektu „Linecká stezka“.
Ti, kteří se vydali na výlet na Archeopark Netolice, bývalé hradiště a po památkách města Netolic,
jistě nelitovali. Na všechny turisty, kteří dorazili v odpoledních hodinách na archeopark, čekal pan
Martin Pták, jeden z archeologů z Jihočeské univerzity, která ve spolupráci s Prachatickým muzeem
na hradišti provádí archeologický výzkum, během něhož byly v posledním desetiletí zkoumány
archeologické situace z 10. - 13. století, tedy z období přemyslovské expanze do jižních Čech.
Hradiště je členěno na akropoli (přibližně 0,5 ha) a dvě předhradí. Na druhé straně říčky Rapačov se
na terase v podhradí nacházela soudobá osada. Na jižní straně je val akropole porušen novověkou
cestou a je možné, že zde bývala brána. Druhá možná brána je předpokládána v severní části opevnění
akropole. Na konci 19. století a v 1. polovině 20. století zde fungovala výletní restaurace. Plocha
akropole byla silně porušena v souvislosti s parkovou úpravou. Archeologickým výzkumem byla
v letech 2008-2013 odkryta část zdiva kostela sv. Jana Křtitele, která byla namístě prezentována.
Kostel byl zbořen za Josefských reforem v roce 1789. Kolem kostela bylo zkoumáno pohřebiště, jehož
část spadá do období raného středověku. Několik hrobů bylo kryto masivními kamennými
náhrobníky. V letošním roce bude výzkum pokračovat.
V rámci dlouhodobě budovaného archeoparku Netolice je nutné průběžně projekt propagovat a
kulturně oživovat, byť není ani zdaleka dokončen. Těžiště kulturní činnost se soustřeďuje na léto, kdy
v Netolicích probíhá praxe studentů Archeologického ústavu Jihočeské univerzity a také letní
archeologická škola. V rámci letní archeologické školy a za významné pomoci města Netolice se
každoročně konají odborné přednášky pro veřejnost, které se týkají jak nových zjištění z výzkumu, tak
dalších zajímavých témat souvisejících s archeologií a antropologií. Na programu je pravidelně také
tzv. kostýmový den, který je zpestřením především pro děti. Při této příležitosti se všichni studenti
obléknou do historických kostýmů a celý den v nich provádějí archeologický výzkum a s výkladem
provází návštěvníky po výzkumu a po hradišti. Večer je pak na programu divadlo, jako kulisa slouží
rekonstrukce hradby. Letos je tato akce naplánována na středu 2. července.
Cílem tohoto výletu byla propagace města Netolic a Archeoparku Netolice, jednoho ze zajímavých a
významných míst trasy Linecké stezky.

Více info o Linecké stezce: http://www.blanet.cz/?artid=65&lang=cz&mode=normal

