
Zliv-Hluboká nad Vltavou 

Nová Hospoda 0,0
Zbudov 3,8 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.

Mydlovary Zemědělské usedlosti, těžba lignitu, zavřená úpravna rud 
a elektrárna.

Zahájí 9,1 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.

Zliv 12,3 Zmínka 1409, most z 18. stol.; na návrší Varta objevena 
germánská osada s polozemnicemi z 1.až 5. stol.

Munice Zemědělské usedlosti blatenského typu.
Hluboká 17,4 Pův gotický hrad Frohnburg z 2.pol.13.stol., několikrát 

přestavěn, do dnešní tudorovské gotiky v r. 1839-1871.
Ohrada 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.

Bezdrevská bašta 2. největší rybník v ČR, hráz dl.400m, vysoká 7,8m; 
renesanční bašta ze 16. stol.

Češňovice 25,0 Lidová arch.
Pištín 28,0 Zemědělské usedlosti blatenského typu. Kostel sv. 

Vavřince z 1261, kovárna, stará pošta.
Břehov 31,2 Památková zóna lid. architektury.
Dehtáře 33,1

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

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




