
Holašovice-Kratochvíle-Netolice 

Nová Hospoda 0,0
Hlavatce

Olšovice 4,7

Mahouš 7,3

Němčice 9,4 Farní kostel s. Mikuláše, zal. cca 1250
Radošovice 10,9 Zemědělské usedlosti blatenského typu
Strýčice 12,2 Kostel Petra a Pavla (1292)
Záboří 14,5 Rezervace lidové architektury, 
Holašovice 17,3

Lipanovice 19,9
Dobčice 22,3
Horní Chrášťany 25,0
Lhenice 28,7

Hrbov 32,3
Kratochvíle 37,5

Netolice 40,1

Podeřiště 43,5 řada statků ve stylu selského baroka, např č.p. 16.
Nová Hospoda 46,5

stará obec s rozlehlou návsí a kapličkou se sochou 
svatého Václava.
statek č.p. 28 ve stylu selské baroko a chráněná planá 
hrušeň stará 400let.
rozlehlá náves s množstvím staveb selského baroka, 
krásně opravená uselost č.p. 26.

Vesnice s ojedinělou architekturou selského baroka 
,rozsáhlá obdélná náves 210 x 70 metrů, bohatá štuková 
výzdoba průčelí, památka UNESCO

Osada doložená 1283, pod Zlatou Korunou, od 1420 
zmocnili Rožmberkové, 1437-1547 pod Táborem, dále 
znovu Rožmberkové, od r. 1544 povýšeny na městečko, 
od 1628 připojeny k panství Netolice. Kostel sv. Jakuba 
Většího zal. 13. , zajímavé centrum.

1569 začal zámek stavět Jakub Krčín jako Nový Lepáč; 
pod Rožmberky jako Kratochvíle, kostelík p. Marie z r. 
1584, obora, (kvůli ní zaniklo 5 vesnic), unikátní krajinný 
celek, 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.
Městská památková zóna. Původně sídlo kmenu Netoliců, 
pomezní hrad S. Ján knížat Slavníkovců připomínán r. 981, 
(přístupný archeopark Na Jánu), po vyvraždění Sl. 995 
patří Přemyslovcům. Pod hradem tržní osada vyrostla na 
královské město, 1263 je Přemysl Otakar II. věnoval Zlaté 
Koruně



K Protivínu

Nová Hospoda 0,0
Novosedly

Dívčice 4,9
Nákří 6,9

Strachovice 11,1
Záboří 15,8
Milenovice 19,5

Protivín 22,5
Myšenec 25,3 Románský kostel sv. Havla z 11. stol.
Myšenecká slunce

Žďár 27,6 Kovárna a domy z 19. stol.
Nová Ves 30,1 Most z 17. stol.
Krč 34,2 Ranně gotický kostel sv. Václava, stavby lidové architektůry
Lhota 40,2
Sedlec 41,7 Novogotická kaple
Chvalešovice Patrová renesanční tvrz, č.p. 23
Bílá Hůrka

Záblatí
Záblatíčko 49,3
Radomilice 52,5
Dívčice 54,2
Nová Hospoda 59,3

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

Jednolodní gotický kostel sv. Petra a Pavla, zmínka 1352, 
dvě návsi, selské usedlosti.

Největší renesanční hospodářský dvůr zdobený sgrafity, 
roubené i zděné chalupy.

Při cestě z Myšence ke Klokočínu u č.p. 28; paprskovitě 
uspořádané krystaly turmalínu.

Ranně gotický kostel sv. Štěpána kol. 1300, kaple sv. 
Václava ze 17. stol.



Vodňany-Svobodné Hory-Lomec 

Nová Hospoda 0,0
Novosedly
Dívčice 4,9
Dubenec Zemědělské usedlosti z 18. stol.
Radomilice 9,2

Radomilická mokřina Přír. rezervace - nelesní mokřadní vegetace.
Vodňany 16,3

Pražák 18,9

Vod. Svobod. Hory 21,4

Bavorov 25,9 viz příloha
Hájek
možno zajet do Blanice

Borčice
Dub 31,9

Dubská Lhota
Dvorec
Strunkovice 36,6

Protivec Cihelný most z 18. stol.
Malý Bor 40,8
Krtely 45,8 Nálezy z doby bronzové, slovanské mohyly.
Lomec 48,5

Podeřiště 53,5 Zbytky zákl. zdiva hradu Poděhúsy 1262, zničeného Žižkou
Nová Hospoda 56,5

Ves zmínka 1386, tvrz přestavěna v 17. stol. k 
hospodářským účelům, selské usedlosti, dvojdům čp. 22 a 
23

Bývalé královské město, založeno Přemyslem Otakarem 
II., muzeum s ucelenou expozicí rybářství. V okolí je 
množstí menších či větších rybníků.
Na návsi kaplička s výzdobou od M. Alše. Jz opravený 
židovský hřbitov.
Sev. od osady řada šachet dl. 750m - pozůstatek dolování 
zlata

Původní románský kostel z 2.pol.12. stol., u silnice smírčí 
kameny

1272 sídlo Jana z Dubu, novogotický zámek na místě 
gotické tvrze, kostel Rozeslání sv. apoštolů; jižně starý 
židovský hřbitov

Osada zmínka 1227, ranně gotický kostel sv. Dominika, v 
okolí nálezy z doby bronzové

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.



Zliv-Hluboká nad Vltavou 

Nová Hospoda 0,0
Zbudov 3,8

Mydlovary

Zahájí 9,1

Zliv 12,3

Munice Zemědělské usedlosti blatenského typu.
Hluboká 17,4

Ohrada

Bezdrevská bašta

Češňovice 25,0 Lidová arch.
Pištín 28,0

Břehov 31,2 Památková zóna lid. architektury.
Dehtáře 33,1

Tupesy 35,3
Malé Chrášťany 37,5 Památková zóna lid. architektury.
Vlhavy
Plástovice 41,0 Památková zóna lid. architektury.
Sedlec 42,4 Na místě tvrze z r. 1394 dnes hřbitov, lidové usedlosti.
Hlavatce Lidové usedlosti.
Nová Hospoda 47,1

Selské usedlosti, Kubatův statek (popraven 1581), jižně za 
Bezdrevským potokem 2 menhiry, 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 kámen 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.

Zemědělské usedlosti, těžba lignitu, zavřená úpravna rud a 
elektrárna.
Kostel Zvěstování p. Marie z. 2.pol. 12. stol.; vých. Bitva z 
války o rakouské dědictví, zbytky valového opevnění a kříž 
nad hrobem francouzských vojáků.
Zmínka 1409, most z 18. stol.; na návrší Varta objevena 
germánská osada s polozemnicemi z 1.až 5. stol.

Pův gotický hrad Frohnburg z 2.pol.13.stol., několikrát 
přestavěn, do dnešní tudorovské gotiky v r. 1839-1871.
Lovecký zámek nedaleko Hluboké nad Vltavou,nachází se 
na hrázi Munického rybníka,vystavěn počátkem 18. století 
pro reprezentativní účely a pro pořádání honosných a 
velkolepých honů na zvěř. Dnes vystavuje četné exponáty 
z oblasti lesnictví, rybníkářství a lovu, jedinečný nábytek z 
paroží, kolekce loveckých zbraní. K zámku přiléhá malá 
zoologická zahrada.
2. největší rybník v ČR, hráz dl.400m, vysoká 7,8m; 
renesanční bašta ze 16. stol.

Zemědělské usedlosti blatenského typu. Kostel sv. 
Vavřince z 1261, kovárna, stará pošta.

Rybník z r.1479, hráz dl.234m, vysoká 9,6m. Lidová 
architektura. Stopy sídliště zemědělců z ml. doby kamenné.
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