POUTNÍ MÍSTO ŘÍMOV
A JEHO KRÁSNÉ OKOLÍ
Nenechte se odradit prvními slovy názvu našeho dnešního výletu a čtěte směle dál. Jaro
už klepe na dveře a my všichni věříme, že nadcházející týdny přinesou nejen hezké
počasí, ale i volnost pohybu. A ten čas, který se moc pohybovat nemůžete, zkuste
přemýšlet o dnech budoucích. A právě na ty pro Vás stále plánujeme :)
Byla by škoda nepodívat se na dnešní nabídku jen kvůli obavě, že je určena pouze pro
věřící. Naopak! Vybrali jsme pro Vás kouzelné místo, které spojuje klid, toulání přírodou i
koupání. Naplánovali jsme pro Vás kratší i delší toulání zdejší krajinou a je jen na Vás,
kterou variantu si pro sebe vyberete. A třeba i všechny, když se sem rádi vrátíte.
Stejně jako vždy, zpracovali jsme tento náš „základ“ a mapové podklady, dodali základní
informace a v případě Vašeho zájmu, Vám rádi zpracujeme konkrétní trasu, klidně i s
přidáním sousedních lokalit a dalších bodů, s dalšími informacemi – no prostě jen a jen
podle Vašeho zájmu !
Zabalte batůžky a vyrážíme !
Výchozím místem pro všechny trasy je centrum obce Římov, u rozcestníku na náměstí J.
Gurreho.
I. Základní trasa po značené naučné stezce, která je zároveň cestou křížovou
- jde o nádhernou procházku po okolí obce, v délce necelých 5 km
- tato netradiční křížová cesta vede ve své druhé části i podél říčky Malše, ve které se lze
během horkých dnů na více místech krásně osvěžit
- k závěrečné Kalvárii a Svatému hrobu se můžete vydat, ale nemusíte – můžete se od
rozcestí „Pod Kostelem“ vydat rovnou k poutnímu areálu, který jistě stojí alespoň za malou
obhlídku
K této základní trase není třeba více dodávat, vše naleznete na mapovém podkladu
Pro ty z Vás, komu se cesta „od kapličky ke kapličce“ přeci jen nebude líbit, neb jsme lidi
různí, můžete se po necelých dvou kilometrech odpojit – v místě, kde nás cesta dovede k
silnici, odbočte na ní doleva a po modré turistické značce záhy dojdete k Hamerskému
jezu, kde naleznete kemp i pěkné místo ke koupání :) Poté se zpět do Římova můžete
vrátit stejnou cestou.
Než Vám nabídneme další trasy k toulání, představme si, alespoň stručně, Římov
- vlastní vesnice byla založena pravděpodobně ve 13. století
- v roce 1626 získal Římov Oldřich Eggenberg, majitel českokrumlovského panství, ale
ještě téhož roku ho daroval českokrumlovské jezuitské koleji
- v polovině 17. století zde došlo, na návrh lékárníka Jana Gurreho, k založení poutního
místa s loretánskou kaplí a křížovou cestou; samotná kaple byla postavena jako kopie
italského Loreta
- křížová cesta v okolní krajině vznikala postupně od roku 1658 až do začátku 18.století

Samotný poutní areál je malebným komplexem ve stínu staletých lip s bohatě zdobenými
ambity; centrem je Loretánská kaple a barokní kostel sv. Ducha s původní kamennou
křtitelnicí
Věřící se zde scházejí na pravidelné nedělní bohoslužby. V roce 2019 získala farnost
potřebné dotace a od jara 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého areálu, díky
které nemusí být přístupné všechny jeho části (s ohledem na právě probíhající práce).
Rekonstrukce by měla probíhat až do září roku 2022.
V rámci tohoto rozsáhlého projektu bude mimo jiné provedena oprava fasád a
restaurování nástěnných maleb na Loretě, bude provedena oprava omítek a restaurování
maleb v kostele a ambitech. Restaurován bude mobiliář a také sochy z jednotlivých
zastavení pašijové cesty. Zahrada bude upravena jako meditační pro poutníky. Bude
provedena i oprava ohradní zdi kolem celého areálu. V rámci pašijové cesty budou
opraveny kaple jednotlivých zastavení, které by v průběhu času měly být osazeny i
kopiemi soch, aby došlo k uchování nádherných originálů pro budoucnost.
V obci Římov nalezneme také netradiční železniční muzeum Roubenka – muzeum s
vláčky, které bývá otevřeno v letních měsících červenec a srpen. V případě Vašeho zájmu
Vám prověříme aktuální situaci a podmínky návštěvy.
Další dvě trasy Vás zavedou do nedaleké obce Velešín – obě trasy jsme naplánovali tak,
že plynule navazují na výše popsanou křížovou cestu a obě ve Velešíně končí. V případě
Vašeho zájmu Vám zpracujeme cestu přesně dle Vašich potřeb a požadavků :)
II. Do Velešína přes Hradiště, v délce 12 km (mapový podklad „cesta_kratší“)
- z křížové cesty jsme se opět ocitli u rozcestí na náměstí J Gurreho – odtud pokračujte po
žluté turistické značce, zpočátku po silnici; mimo jiné projdete přes rozcestí „Horní Římov“
- po necelém 1,5 km odbočuje žlutá značka vlevo a pomalu Vás přivede k vodní nádrži
Římov
- pokračujte stále po žluté, přes rozcestí „Velešín-Strahov“ a „Velešín – u kamenné věže“ zde se dejte vlevo a přijdete až k základům kamenné věže; na tomto místě budete mít
výhled i na vodní plochu; poté se vraťte zpět na rozcestí „Velešín – u kamenné věže“ a
pokračujte dále po žluté, která Vás přivede až do obce Velešín
- na rozcestí „Velešín-u vyhlídky“ odbočte vlevo a po žluté pokračujte až na vyhlídku
„Velký kámen“
- vraťte se na rozcestí „Velešín-u vyhlídky“ a dále pokračujte rovně, stále po žluté značce,
kolem Městského muzea (Dům u Kantůrků) a kostela sv. Václava, až na náměstí J. V.
Kamarýta, kde naše putování končí u místního Infocentra
III. Do Velešína přes zříceninu hradu, v délce 15 km (mapový podklad „cesta_delší
- z náměstí J. Gurreho pokračujte po žluté značce na rozcestí „Horní Římov“ - zde odbočte
vlevo a po modré značce přejděte vodní nádrž
- přijdete na rozcestí „Kladiny“, odkud po modré pokračujte vpravo, podél vodní nádrže, až
na rozcestí „Sedlce“ ve stejnojmenné obci
- dále pokračujte stále po modré, která Vás zavede až nad vodu, ke zřícenině hradu
Velešín; až se pokocháte, vraťte se kousek po modré zpátky, projděte kolem turistického
přístřešku, za kterým cca 90 metrů uvidíte cestu doprava (jde o pěšinu vedoucí podél

vody); cesta kopíruje tvar nádrže, nikam z ní neodbočujte a po cca 700 metrech přijdete
na cestu zpevněnou, po které pokračujte dál, stále kolem vodní plochy
- po 1 kilometru přijdete na křižovatku, kdy zpevněná cesta odbočuje vlevo, Vy ale odbočte
na menší cestu doprava, která Vás přivede až k silnici (přímo k autobusové zastávce); na
silnici odbočte vpravo, přejděte přes vodní nádrž a po silnici (která je zároveň
cyklostezkou) pokračujte dále, nikam neodbočujte; přijdete až do Velešína a Vaše cesta,
která se po čase změnila v ulici „Ke Kozákům“ končí na křižovatce ve tvaru písmene T, po
které zároveň vede modrá značka; odbočte vpravo a po modré (ulice „V Domkách“)
přijdete až ke kašně, za kterou je náměstí J. V. Kamarýta a Infocentrum
Vzhledem k tomu, že zčásti vede trasa po neznačené cestě, doporučujeme jí hlavně těm z
Vás, kdo umí dobře pracovat s mapou a nevadí Vám horší terén. Neznačených a možných
cestiček je v této oblasti více, využijte mapového podkladu pro celou tuto část a zkuste
objevovat i jiná zákoutí :)
Pár informací na závěr
Vodní nádrž Římov – vybudována byla v letech 1971 – 1978 a zatopená plocha zasahuje
do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín; slouží jako zdroj pitné vody pro
České Budějovice a široké okolí
Jednou ze zajímavostí v obci Římov je i budova barokního zámku, který byl postaven v
letech 1671-91; ve kterém se v současné době provozuje hotel
Hrad Velešín byl založen jako královský patrně za vlády Václava I.; později se v jeho
držení vystřídali Čéč z Budivojovic a Beneš Pyšný; za Přemysla Otakara II. přešel zpět do
královských rukou; do roku 1387 jej vlastnili Michalovicové, poté ho ho odkoupil Oldřich II.
z Rožmberka; po roce 1487 byl pro náročnost údržby a statické poruchy opuštěn
V současnosti jsou patrné zbytky zdí, opevnění, bašty a oválné věže; v roce 1974 byly
odkryty zbytky pozdně románské kaple
V obci Velešín můžete navštívit Velešínské městské muzeum – v prvním patře bývalého
kostela sv. Filipa a Jakuba je instalována expozice, kde si našel místo i historický model
městyse Velešín zhotovený podle katastrální mapy z roku 1893; stálá expozice pak
ukazuje to nejzajímavější z historie města od nejstarších dob až do roku 1945

