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Goldener Steig, Blanice/Volyňka

Po stopách Zlaté stezky
Vydejte se po stopách dávných předků do naší hluboké minulosti. Některé úseky
tehdy budoucí Zlaté stezky byly totiž využívány již v pravěku. Solná, později Zlatá
stezka vedoucí z bavorského Pasova do Prachatic nebyla v době svého středověkého
rozkvětu pouze obchodní cestou, ale i životodárnou kulturní a vzdělanostní tepnou,
proudily po ní řemeslné dovednosti, byla zdrojem osídlování šumavských hvozdů
a ekonomickým impulzem ke vzniku nových sídel. K Prachatické Zlaté stezce, která
v 11. století vstupuje na naše území u bavorského Bischofsreutu a přes České Žleby
a Volary vede do Prachatic, se ve 14. století přidala konkurenční Vimperská Zlatá stezka
vedoucí do Vimperka přes Strážný a Horní Vltavici. Nejmladší Kašperskohorská Zlatá
stezka se Jihočeského kraje dotýká jen periferně a není v oblasti zájmu této mapy.
Trasy historické Zlaté stezky nám byly inspirací k vyhledání a poté vyznačení páté
a šesté linie jihočeské páteřní cyklistické sítě pod názvy Zlatá stezka -Volyňka a Zlatá
stezka -Blanice. První jmenovaná se snaží kopírovat Vimperskou větev Zlaté stezky
a z Vimperku dále sleduje řeku Volyňku. Druhá kopíruje Prachatickou větev Zlaté
stezky a z Prachatic pokračuje v kontaktu s řekou Blanicí. Obě cyklistické cesty končí
na Otavské cyklistické cestě, Zlatá stezka Volyňky ve Strakonicích a Zlatá stezka Blanice v Putimi. Ne vždy se nám podařilo, aby cyklocesta sdílela historickou linii Zlaté
stezky nebo byla vedena v přímém kontaktu s řekou, ale v mezích možností dané
linie sleduje. Trasy těchto cyklistických cest jsou na rozdíl od ostatních jihočeských
páteřních linií v některých úsecích podstatně přírodě bližší, proto jsou vhodné pro
horská a trekingová kola. Rovněž graf převýšení slibuje o něco náročnější morfologii,
ale odměnou za to se budete pohybovat v krásném prostředí s kouzelnými výhledy
do šumavské krajiny. A na závěr zbývá už jenom prosba. Buďte ohleduplní k přírodě,
k sobě navzájem a respektujte techniku a pravidla správců daného území, kteří vás
na své účelové komunikace pustili na návštěvu. Přejeme vám mnoho pěkných zážitků.

Auf den Spuren des Goldenen Steiges

Folgen Sie den Spuren alten Vorfahren in unsere tiefe Vergangenheit. Einige Abschnitte des künftigen Golgenen Steiges wurden schon in der prähistorischen Zeit
benutzt. Der Salz- und später der Goldene Steig war in „Blütezeit“ nicht nur ein
Handelweg, sondern auch eine lebensspendende kulturelle und wissenschaftliche
Verkehrsader, wo nicht nur die gewerbsmässige Fertigkeiten transportiert wurden,
sondern auch ökonomische Impulse pulsierten. Die älteste Linie des Goldenen Steiges
(11. Jahrhundert) führte von Bischofsreut über České Žleby, Volary und Prachatice.
Dazu entstand im 14. Jahrhundert die Konkurrenzlinie über Vimperk und endlich der
jüngste Steig über Kašperské Hory.
Die Routen des historischen Goldenen Steiges haben uns dazu inspiriert, die fünfte
und sechste Linie des südböhmischen Radwegnetzes unter Name – der Goldene Steig
– Volyňka und der Goldene Steig – Blanice zu finden. Beide Radwege enden auf dem
Radweg Otava. Es ist uns nicht immer gelungen, die historische Linie des Goldenen
Steiges mit dem Radweg zu teilen oder in direktem Kontakt mit dem Fluss zu sein.
Die Routen von dieser Radwegen sind im Gegensatz zu anderen südböhmischen
Hauptradwegen, deshalb sind vor Allem für Mountainbike und Trekkingräder geeignet. Auch die Höhengrafik verspricht eine etwas anspruchsvolle Morphologie, aber
die Belohnung dafür ist, sich in einer wunderschönen Umgebung mit zauberhaften
Ausblicken auf den Böhmerwald zu bewegen. Schliesslich gibt es nur eine Bitte. Seien
Sie rücksichtsvoll gegenüber der Natur und respektieren Sie die Leute, die hier nicht
nur leben, aber vor Allem in den Wälder und Felder arbeiten. Wir wünschen Ihnen
viele schöne Erlebnisse!

