Tisková zpráva MAS Blanský les – Netolicko ze dne 22. 9. 2014

Hrad Dívčí Kámen
V sobotu 20. 9. 2014 se konal výlet po naučné stezce na hrad Dívčí Kámen, další z výletů po
stopách historie dávné obchodní cesty, tzv. Linecké stezky.
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.
„Naučná stezka Třísov – Dívčí Kámen – Holubov“ prochází územím při ústí Křemežského
potoka do řeky Vltavy. S mnoha přírodními pozoruhodnostmi, ale především díky bohaté
minulosti s lidskými aktivitami, patří tato naučná stezka mezi nejkrásnější v CHKO Blanský
les. To mohou také jistě potvrdit všichni účastníci výletu, kteří se sešli v sobotu na hradu
Dívčí Kámen. I když předpověď počasí nevěštila příznivé podmínky, přesto bylo příjemné
počasí pro výlet přímo ideální a mírný déšť se nad hradem objevil až v podvečer.
Na startu u parkoviště v Třísově získal každý návštěvník informace o trase naučné stezky,
o programu na hradu a obdržel tiskoviny a mapy „Linecká stezka“. Většina účastníků výletu
trasu naučné stezky znala, takže se vydala samostatně k jednotlivým zastavením – informačním panelům, které jsou umístěny po trase naučné stezky.

Prvním zastavením na cestě byla třísovská lípa, vysazena zřejmě zároveň se stavbou kapličky
roku 1777. Zde si každý z účastníků zvolil, jakým směrem se vydá. Většina se dala směrem
k Třísovskému oppidu, jednomu z nejvýznamnějších lokalit této oblasti, prvnímu z řetězce
keltských hradišť, které zřejmě kopírovalo obchodní stezku.
Směrem k Holubovu byla další zastavení, kde se nachází přírodní rezervace Holubovské
hadce a Adolfovská železárna.

Dalším místem na trase byl hrad Dívčí Kámen. Osídlení tohoto místa se datuje do pravěku.
Později tu vzniklo významné hradiště, v polovině 14. století zde Rožmberkové založili
gotický hrad.
Na tomto magickém místě byl odpoledne pro návštěvníky připraven kytarový koncert
v podání mistrů Štěpána a Matěje Raka. Většina účastníků výletu si tento koncert nenechala
ujít, vyčkala na hradě a jistě nelitovala. Skladby, které zněly mezi zdmi hradu, vyvolali jistě
v každém posluchači nezapomenutelný zážitek.

Od hradu Dívčí Kámen se všichni vydali zpět po stezce, údolím Křemežského potoka a Vltavy, k Třísovu.
Všichni, kteří prošli celou trasou naučné stezky a zúčastnili se koncertu na hradu, jistě
nelitovali a prožili krásné odpoledne.

Více o Linecké stezce na: www.lineckastezka.cz, www.masrozkvet a www.mas-netolice.cz.
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