Tisková zpráva MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ze dne 15. 10. 2014
Naučný výlet úvozem Linecké stezky
Výlet úvozem Linecké stezky dne 10. 10. 2014:
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.
Tentokrát se s námi po stopách historie dávné obchodní cesty, tzv. Linecké stezky, na které byla od 9. století
převážena sůl a další zboží, vydali ti nejmenší, a to žáci 2. a 3. třídy základní školy ve Lhenicích. Tento naučný výlet
úvozem Linecké stezky měl za cíl hravou formou poučit děti o dávné historii této trasy a poukázat na přírodní krásy
nejen tohoto místa.
První zmínka o obci pochází z roku 1283, kdy Lhenice patřily klášteru Zlatá Koruna. Od husitských válek byly
poddanskou vsí, která se stala součástí panství Tábor. V roce 1544 je Ferdinand I. povýšil na městečko. Později se
Lhenice dostaly do rukou Rožmberků, Švamberků, v roce 1622 Eggenbergů a roku 1719 Schwarzenberků, kteří se
zasloužili o jeho rozkvět. Zasvěcení místního kostela svatému Jakubu – patronu poutníků a obchodníků - dokládá, že
šlo již od raného středověku o významné místo obchodní cestě z Rakouska do Čech, známé jako Linecká stezka.
Lhenický úvoz, který se dodnes zachoval zhruba v délce 700 metrů, byl nejspíš součástí trasy Linecké stezky. Ta se
mezi Lhenicemi a Smědčí zřejmě dělila na dvě větve. První šla západněji přes Vadkov, druhá přes Třešňový Újezdec
a Smědeček. Prezentovaný úvoz je pozůstatkem právě této východnější větve. Obě trasy odděloval vrch Doubí, na
kterém by se měl podle historika A. Sedláčka nacházet hrad nebo tvrz zemana Drslava. Přestože tato domněnka
byla vyslovena téměř před sto lety, dosud nebyly nalezeny žádné stopy, které by existenci tvrze dokazovaly.
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