Tisková zpráva MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ze dne 10. 10. 2014
Virtuální výlet Lineckou stezkou
Výlet Lineckou stezkou dne 4. a 5. 10. 2014:
Vydejte se po stopách historie dávné obchodní cesty po Linecké stezce, spojnicí mezi rakouskými a českými
zeměmi, na které byla od 9. století převážená sůl a další zboží. Její trasa směřovala z Lince přes Bad Leonfelden,
Vyšší
Brod,
Malšín,
Boletice,
Chvalšiny,
Ktiš,
Lhenice
do
Netolic.
Právě na tato místa a mnoho dalších se mohli turisté o víkendu 4. a 5 října na kole či pěšky přijet podívat. V rámci
tohoto výletu si totiž návštěvník sám vybral jakékoliv místo nebo památku podél trasy Linecké stezky, které ho lákalo,
a jednoduše se k němu vydal. Svou trasu výletu si také mohl natypovat prostřednictvím aplikace mobilního průvoce
nebo interaktivních map na našech webových stránkách.
Cílem akce bylo zviditelnit krásy a památky regionu Linecké stezky a přístupnost zajímavých míst, která se dala
obdivovat pěšky či na kole. Vyznavači nordic walking si samozřejmě také přišli na své. Pak už nezbývalo nic víc, než
se zaregistrovat na facebooku Linecké stezky a posílat fotky a videa z různých koutů, které navštívili a soutěžit tak o
věcné ceny, např. svítilny s dynamem, batohy, pláštěnky, kšiltovky atd…. no prostě praktické věci na turistiku.
Trasa současné turistické Linecké stezky měří 140 kilometrů. Kopíruje předpokládaný průběh historické Linecké
stezky zhruba od 10. do poloviny 13. století. Z Lince směřuje na Hellmonsödt, dále na sever podél toku Haselbachu
a Rodlu na Bad Leonfelden. Státní hranici překonává východně od Vyšebrodského průsmyku u Radvanova.
Důležitým bodem je Vyšší Brod, kde trasa překračuje tok Vltavy. Stezka dále prostupuje krajinu zaniklých
šumavských vesnic směrem na Boletice s románským kostelem sv. Mikuláše. Masiv Blanského lesa (nejvyšší vrchol
Kleť 1084 m n. m.) obchází trasa ze západu a pak dále Lhenickou brázdou, na jejímž severním vyústění stojí
netolické hradiště, konec naší cesty.
Lineckou stezku se snaží zmapovat mezinárodní projekt tří organizací: MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, LAG
Sterngartl Gusental a MAS Blanský les – Netolicko; tento projekt je podpořen Evropskou unií z Programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
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