Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína,
Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
31. března 2014

V okolí Úsilného a Rudolfova vznikly nové naučné stezky
Tisková zpráva č. 3/2014
Hned dvě naučné stezky vznikly v okolí obce Úsilné a města Rudolfov. Naučné stezky
Člověk a krajina a Cesta kolem hornického města mají za cíl seznámit veřejnost s tím, jak
člověk využíval a někdy i zneužíval krajinu severně od Českých Budějovic. Vedle
informačních panelů jsou na stezkách i lavičky.
První zmíněná stezka Člověk a krajina měří 6 kilometrů a vede z Nemanic do Adamova.
Texty panelů naučné stezky jsou sestaveny tak, aby návštěvníka jednak informovaly o tom,
co vidí a co se v okolní krajině událo, ale také, aby ho přiměly přemýšlet o tom, jak by s
danou lokalitou mohlo být nakládáno lépe. Proto je tato naučná stezka vhodná jako
doplňkový program škol v rámci ekologické výchovy. Důležitými tématy jsou také historie
obcí, jimiž stezka prochází, historie hornictví a v neposlední řadě například i popis
geologických poměrů v lokalitě.
Druhá pětikilometrová stezka Cesta kolem hornického města, která začíná i končí
v Rudolfově, není novým projektem, ale stala se náhradou za předchozí stezku Rudolfovo
město, která stála na stejné trase od roku 1990 a kterou poznamenal zub času natolik, že její
rekonstrukce byla nevyhnutelná. Rekonstrukce přinesla kromě obnovy materiálů a změny
vzhledu především více informací. Jejím tématem, jak název napovídá, je hornictví.
Informační panely nabízejí ucelený přehled o počátcích hornictví na Rudolfovsku a jeho
rozvoji až do jeho úpadku.
Zřizovatelem naučné stezky Člověk a krajina je obec Úsilné ve spolupráci s obcemi Hůry,
Adamov a městem Rudolfov. Zřizovatelem naučné stezky Cesta kolem hornického města je
město Rudolfov ve spolupráci s obcí Úsilné. „Na zřízení naučných stezek poskytla Místní
akční skupina Hlubocko - Lišovsko dotaci ve výši 465 tisíc korun,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel
Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Finanční prostředky pocházejí z Programu
rozvoje venkova ČR, z osy IV, Leader.
Více informací o obou stezkách jsou k dispozici zde: www.ns-usilne-rudolfov.cz.
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