
2. Trasa - po stopách tajemných míst spojených s údajnout popravou rychtáře 
Jakuba Kubaty a  lidové architektury. Navštívíte netolický archeopark, vodní 
zámek Kratochvíle a známé poutní místo Lomec. 
Mírně náročná trasa 49 km, po asfaltových cestách. Nastoupání 433 m. 

Z Nové Hospody se dejte do kopce po vedlejší cestě směrem na Týn, projedete Novosedly a na hrázi rybníka Oblanov 
odbočte vpravo a dojeďte do obce Zbudov, vlevo minete náves a bývalou kovárnu a pokračujte rovně, podél kolejí až 
k pomníku místního hrdiny Kubaty, který dal podle pověsti hlavu za blata. Vraťte se do Zbudova a za návsí se dejte 
vlevo po 1083 na Plástovice, v Plástovicích vlevo a po 100m vpravo přes náves. Zde si všimněte několika stavení ve 
stylu selského baroka. Pokračujte k hlavní silnici, kterou přejedete a dál na Vlhlavy, Malé Chráštany, zase křižujete 
hlavní silnici a asi po 800m zahněte do obce Tupesy. Zde si všimněte krásně opravené kovárny, za obcí odbočte vlevo 
na Radošovice, i v této visi jsou krásně opravená stavení. Dál se vydejte po 1089 na Němčice, zde vpravo a hned vlevo 
stále po 1089 přes Mahouš a stále po 1089 do Olšovic. Stoupejte po 1081 nad Olšovicemi se otevře výhled na Netolice 
a Libějovické hory na severozápadě. Vychutnejte si příjemný sjezd do Netolic, přejedte hlavní silnici a kolem benzínky 
vpravo  a  stále  po  1081  až  na  náměstí.  V  Netolicích je  nedávno  vybudovaná  zajímavost,  archeopark,  je  to  část 
historického opevnění s věží ve svahu nad potokem. Dejte se z náměstí vpravo okolo radnice, asi po 50 metrech vlevo  a 
pak zase vpravo na křižovatce T dolu z kopce až přejedete potok. Za potokem vlevo směrem na Babice a hned před 
stoupáním zase vlevo, do příkrého kopce po úzké silnici po 100 metrech uvidíde archeopark. Vraťte se na náměstí 
a pokračujte po 1110 k vlakovému nádraží a dál po hlavní silnici 145 směrem na Prachatice. Asi po 2 km přijedete 
k vodnímu zámku  Kratochvíle.  Po odpočinku a prohlídce zámku se vydejte dál  po 1099 na hráz Kratochvílského 
rybníka nad zámkem. Vlevo po hlavní silnici a asi po 300m vpravo stále po 1099, dále pojedete po stoupající lesní 
asfaltové cestě číslo 1099, nad obcí Krtely se dostáváte na horizont s pěkným výhledem na východ. Pod obcí odbočíte 
vlevo stále po 1099 a stoupáte podél ovocných sadů na horizontu odbočte vpravo po 1099 dojedete až na poutní místo 
Lomec. Tím jste dosáhli nejvyššího bodu dnešní trasy 526 m.n.m. Vedle kostela začíná trasa 1089 která od parkoviště 
prudce klesá po kraji lesa a později protíná hlavní silnici (zde pozor na přednost v jízdě!) a dál klesáte alejí do obce 
Malovice, kolem roubené stodoly vpravo, směr Netolice, po 2 km vlevo do obce Podeřiště stále po 1089. Na začátku 
obce odbočte vlevo a po hlavní silnici dojedete k Nové Hospodě.

Krtely - v obci je kaple Nejsvětější Trojice s léčivým pramenem, 
pomník k uctění památky obětí 1. světové války, v okolí naleznete 
řadu mohylových pohřebišť.

Lomec - barokní kostelík z roku 1704 – prvořadé poutní místo. 
Kostel Panny Marie byl vystaven jako poděkování za úspěšné 
vyváznutí ze silné bouře při plavbě Karla Buqoye z Itálie do 
Španělska. V kostelele je umístěna dubová soška Matky Boží, ke 
které se při plavbě hrabě Buqoy modlil. Oltář kostela je 
napodobením oltáře petrského chrámu v Římě. Vedle kostela je 
fara v bývalém loveckém zámečku, meditační zahrada a nedaleko 
Slovanské pohřebiště. Další podrobnosti na http://www.lomec.cz/

Podeřiště - řada statků ve stylu selského baroka, např č.p. 16.

Novosedly - obec pařící do blatského společenství u rybníka 
Oblánov se řadou původních staveb.

Zbudov - vesnická památková rezervace s množstvím staveb 
selského baroka a centrum Zbudovských Blat. 

Pomník rychtáře Kubaty - pomník místního hrdiny Jakuba 
Kubaty, který dal podle pověsti hlavu za blata. Jižním směrem od 
pomníku, za Soudným potokerm je další zajímavé místo. Je to 
jeden kámen mezi dvěma lipami, podle pověsti byl právě tady sťat 
Kubata. Podle jiné pověsti tento kámel byl použit jako práh u 
dveří ale musel být vrácen na původní místo, protože se začly dít 
divné věci. Podle dalších vysvětlení jde o menhir z keltského 
období. Další podobný kámen najdeme ještě asi 200m východním 
směrem od prvního, až tam se prý odkutálela hlava sťatého 
Kubaty. Ve Zbudově je statek Jakuba Kubaty.

Plástovice - jedna z nejzachovalejších blatských vesnic ve stylu 
selského baroka je také památkovou rezervací, zdejší kovárna se 
stala symbolem selského baroka.

Olšovice - statek č.p. 28 ve stylu selské baroko a chráněná planá
 hrušeň stará 400let.

Selské baroko - je stavební styl typický pro zdejší blatské obce, v 
okolí Zbudovských blat. Stavitelé statků kopírovaly nějaké známé 
prvky, které najdeme na barokních a klasicistních stavbách ve 
městech, na kostelech a zámcích.

Malé Chrášťany - památková rezervace, zachovalý celek obce ve 
stylu selského baroka.

Mahouš - rozlehlá náves s množstvím staveb selského baroka, 
krásně opravená uselost č.p. 26.

Němčice - dominatou je kostel sv. Mikuláše, který byl původně 
vystavěn v románsko-gotickém slohu, okolo kostela je památkově 
chráněný hřbitov.

Radošovice - zemědělská obec už z roku 1334 s mnoha 
usedlostmi blatského typu, krásně opravenou kaplí Panny Marie se 
zvoničkou a hodinami z roku 1823.

Kratochvíle - letohrádek ve stylu italské renesance přestavěný v 
polovině 18. století do dnešní podoby. Zámek stojí v rozlehlé 
zahradě a je obklopen vodním příkopem. Na zámku je expozice 
loutkového a animovaného filmu.

Netolice - jedno z našich nejstarších měst. Netolici patřili k 
prvním slovanským kmenům usídleným v Čechách, dva kostely a 
muzeum v bývalém rožmberském domě. Další zajímavostí je 
archeopark, část historického opevnění s věží ve svahu nad 
potokem.


