Linecká stezka – cestování s nádechem historie

Linzer Steig – Reisen mit einem Hauch Geschichte

Projekt s názvem „Linecká stezka“, který uceleně tematizuje historicky danou obchodní trasu z rakouského Podunají do Čech, realizují místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech se sídlem ve Lhenicích
s partnery, místní akční skupinou Blanský les – Netolicko se sídlem v Netolicích a Lokale Aktionsgruppe
SternGartl Gusental se sídlem v rakouském Bad Leonfeldenu. Ke vzniku tohoto projektu vedlo několik základních impulzů. Tím hlavním je především historická skutečnost, že regionem mezi Netolicemi a Lincem
vedla ve středověku významná „nadregionální“ obchodní cesta (odtud také název „ Linecká stezka“ nebo
také „Stará cesta do Čech“).
Právě poznání historických souvislostí stálo na začátku přípravy tohoto projektu a zároveň je to významné
lákadlo pro české a zahraniční návštěvníky. Právě území mezi Netolicemi a Vyšším Brodem na české straně
hranice není v současné době z hlediska cestovního ruchu kvalitně podchyceno a doslova čeká na své
objevitele. Dalším impulzem pro vznik tohoto projektu byla také Zemská výstava 2013, která měla velký
ohlas a zvýšila turistický potenciál jak v jihočeském, ale také i v hornorakouském příhraničí „Linecké stezky“.
Hlavním inovačním prvkem, který projektoví partneři chtějí v rámci projektu využít, je mobilní aplikace
– turistický průvodce včetně interaktivních map, a snaha tuto formu cestovního ruchu dostat do povědomí
návštěvníků regionu. Nedílnou součástí projektu je také doplnění turistického mobiliáře v obcích na trase
Linecké stezky, vydání propagačních tiskovin, školení pracovníků infocenter v regionu či putovní výstava.
Veškeré výstupy projektu jsou podloženy archeologickým průzkumem realizovaným v prostoru historické
trasy Linecké stezky, při kterých byly použity lidarové snímkování, geofyzikální analýzy a další vědecké metody. Více o samotném projektu na www.lineckastezka.cz nebo na www.linzersteig.at.

Das Projekt unter dem Namen „Linzer Steig“, das den historisch gegebenen Handelsweg aus der österreichischen Donauregion nach Böhmen thematisiert, wird durch die LAG Rozkvět zahrady jižních Čech mit
Sitz in der tschechischen Marktgemeinde Lhenice (Elhenitz) zusammen mit ihren Partnern, der LAG Blanský
les – Netolicko mit Sitz im tschechischen Netolice und der LAG SternGartl Gusental mit Sitz im österreichischen Bad Leonfelden realisiert. Die Entstehung des Projekts wurde durch einige Grundimpulse angeregt.
Den Hauptimpuls stellt vor allem die historische Gegebenheit dar, dass im Mittelalter durch die Region
zwischen den Städten Netolice und Linz ein bedeutender „überregionaler“ Handelsweg führte (daraus die
Bezeichnung „Linzer Steig“ oder auch „alter Weg nach Böhmen“).
Gerade das Kennenlernen der historischen Zusammenhänge stand am Beginn der Projektvorbereitung,
gleichzeitig haben diese historischen Zusammenhänge eine starke Anziehungskraft sowohl für tschechische als auch ausländische Besucher dieser Region. Gerade das Gebiet zwischen Netolice und Vyšší Brod
(Hohenfurth) auf der tschechischen Seite der Grenze ist aus der Sicht des Reiseverkehrs heutzutage noch
nicht entsprechend qualitätsgerecht erfasst und wartet wortwörtlich auf seine Entdecker. Ein weiterer Impuls
für die Projektentstehung war die Landesausstellung 2013, die sehr positiv aufgenommen wurde und zur
Erhöhung des Tourismuspotentials sowohl im südböhmischen als auch im oberösterreichischen Grenzgebiet entlang des „Linzer Steigs“ beitrug.
Das Hauptinnovationselement, auf das sich die Projektpartner konzentrieren und es einsetzen wollen,
ist eine Applikation für Smartphones oder Tablets in der Gestalt eines Reiseführers inklusive interaktiver
Karten. Die Projektpartner haben sich zum Ziel gesetzt, die Besucher der Region mit dieser Form der Unterstützung des Tourismus in Kenntnis zu setzen. Untrennbare Bestandteile
des Projekts sind auch die Ergänzung der touristischen Infrastruktur durch
Informationstafeln und Raststätten in den Gemeinden auf der Strecke des
Linzer Steigs, das Herausgeben von Bewerbungsunterlagen, Schulungen für
Mitarbeiter der Infozentren in der Region oder eine Wanderausstellung. Sämtliche Projektresultate basieren auf archäologischen Untersuchungen im Raum
des historischen Linzer Steigs, für die Verfahren wie LIDAR, geophysikalische
Analysen sowie weitere wissenschaftliche Methoden genutzt wurden. Mehr
über das Projekt erfahren Sie auf den Webseiten www.lineckastezka.cz und
www.linzersteig.at.
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