
1. Svinkův obrázek  (na cestě vpravo směr Dašov) 

byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na 

dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.Svinky. Nachází se u cesty směr Dašov. 

 

2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 

Byl postaven na vlastní náklady pí.Suchnové, která měla syna v 1.světové 

válce a prohlásila, když se jí syn vrátí z války, tak nechá postavit kříž jako 

poděkování a tak se také stalo. V roce 1937 byl za velké slávy v obci 

vysvěcen. 

Na kříži je vytesáno : „O vy všichni kteří jdete kolem, pohleďte a vizte, je-li 

bolest jako bolest má! Ježiš kraluje na věky! Amen L.P. 1937. Kříž se nachází 

za obcí směr Želetava. 

Kříž je na pozemku p.č. 745/2, který je ve vlastnictví kraje Vysočina. (GPS 

49°10'11.02"N, 15°45'07.62"E). V roce 2014 byl křížek za pomoci dotace 

z MMR opraven. 

 

 

 

 

3. Boží muka (u rybníka U sv.Jana) 

Prý byla postavena v obci jako vzpomínka na tažení pruských 

vojsk v 19.století. Vojsko dle pověsti zachvátil mor a mnoho 

vojáků zahynulo. 

Boží muka jsou na pozemku p.č. 437/2, který je ve vlastnictví 

obce Římov. (GPS 49°10'01.54"N, 15°45'50.57"E). V roce 

2014 byla muka za pomoci dotace z MMR opravena. 

 

 

 

4. Socha sv.Jana Nepomuckého 

 

 V pamětní knize obce Římov v r.1934 uvedeno : 

„Obec provedla v květnu násypy u loni postaveného 

mostu. Starobylá socha sv.Jana byla při tom přenesena 

asi o 10 m dále k Čáslavicím, jelikož překážela nové 

cestě. Dán jí také nový podstavec, socha byla řádně 

očištěna od barvy a opravena – dána jí nová pravá 

ruka. Tato jí kdysi byla uražena, a protože se nenašla, 

zhotovena nová. Není pamětníka, kdy byla postavena 

– r.1824 socha už tam stála. Ve farních zápisech 

v Čáslavicích není o ní zmínky. Snad jinde. Proto na 

podstavec vyznačen byl r.1934 jako rok znovuzřízení 

a bude-li kdy zjištěno, kdy byla postavena, bude to na 

podstavec dodatečně vytesáno“. 

 Socha je chráněna (kulturní památka ÚSKP 14659/7- 

3042) a byla v r.1995 opravena nákladem 45 tis.Kč a v r.2011 opravena nákladem 111.430,-Kč, z toho dotace 

MK 100.000,-Kč (zároveň přemístěna od objektů ZOD Čáslavice na nové místo – hráz rybníka). Nachází se na 



konci obce směr Čáslavice na pozemku p.č. 437/3 (u rybníka U sv.Jana). Pozemek je ve vlastnictví obce Římov.  

(GPS 49°09'59.80"N, 15°45'53.01"E). 

 

 

5. Kříž v Borovičku 

Na rozhraní katastru Římova a Čáslavic byl na podzim 1931 postaven kříž na 

náklady obce. Přesnější důvod postavení není znám. V místě, kde se kříž nachází, 

se nazývá Borovičko a na kříži je vytesáno : „Věčný Otče, obětujeme Ti rány 

Pána našeho Ježiše Krista, abys uzdravil rány duší našich!“  300 dní odp.t.q. LV 

1931.  

Pozemek pod křížem p.č. 401/5 je ve vlastnictví obce Římov. (GPS 

49°09'43.82"N, 15°46'08.31"E). V roce 2014 byl křížek za pomoci dotace 

z MMR opraven a následně zde byly vysázeny 2 nové stromky (hlochy) 

 

 

 

 

6. Zděná kaplička (u Čurdových č.p.6) 

 

Zděná kaplička zasvěcená sv.Trojici postavena v r.1950 v místě, 

kde stávala Boží muka. Boží muka v obci prý byla postavena 

v 19.století na památku pruských vojsk, které zachvátil mor. 

Kaplička je postavena na pozemku p.č.st.142, který je ve vlastnictví 

ing.Mileny Randýskové,  Příční 525, Křenovice, 683 52. (GPS 

49°10'23.65"N, 15°45'20.56"E). Dle slov p.Karla Čurdy, Římov 6 

se jedná o jejich majetek, což dokladuje i vlastnictví pozemku, na 

kterém je kaplička postavena (na pozemku v okolí kapličky jsou dle 

jeho slov uloženy lidské ostatky-pravděpodobně pruských vojáků?? 

- narazil na ně při sázení smrku u kapličky). Rodina Čurdova se o 

kapličku stará. 

 

 

 

 

 

7. Zvonička 

V 1.dílu Školní kroniky je uvedeno : V létě 1909 pokračováno bylo ve 

stavbě okresní silnice II.třídy do Želetavy a vystavěna byla část od 

Novákova vývozu až doprostřed Římova k potoku, přes kterýž 

vystavěn byl most. Při tom přestěhována byla zvonička z místa u 

Novákových č.27, kde dlouhá léta stávala na nové místo k mostu a 

rybníčka. 

- Se nachází uprostřed obce vedle pomníku padlých a byla v roce 1947 

poprvé přestavěna (původní nám není znám, kdy byla postavena, asi 

v roce 1920). V r.1996 byla přestavěna podruhé, přesně podle původní. 

Pod malou stříškou se nachází zvon, který váží 70 kg. Rok na zvonu 

odlitý je 1681 a nápis „Katerina de Veldorf“. Zvonička se nachází na 

pozemku p.č. 843/1, který je ve vlastnictví obce Římov. V r. 2010 

došlo k elektrifikaci zvoničky a zvon vyzvání každý den ve 12.00 hod. 

a 18.00 hod. a v pátek v 15.00 hod. (GPS 49°10'13.27"N, 15°45'29.88"E) 



 

 

8. Památník padlých 

 

Vedle zvoničky uprostřed obce je z roku 1921 

postaven památník padlých. Na pomníku je 

vytesáno 33 jmen – mužů, kteří se nevrátili 

z první světové války, dále jsou na pomníku 

vytesána 4 jména mužů, kteří zahynuli ve 

druhé světové válce (Obětem druhé světové 

války 1939 - 1945 + jména padlých) a nápis :  

„Na paměť rekům, padlým i zemřelým, za 

svobodu své vlasti ze zdejší obce věnuje 

omladina.“ 

Památník se nachází na pozemku p.č.843/1, 

který je ve vlastnictví obce Římov. (GPS 

49°10'13.34"N, 15°45'30.20"E). Evidován 

jako válečný hrob 

(http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/d

etail-hrobu-ci-mista?id=144651&mt=%c5%99%c3%admov&st=0&)  číslo VH: CZE-6113-09007 

 

 

 

 

9. Kříž u Novákových č.27 

 

 

Kříž, který je postaven na 

křižovatce při výjezdu z obce 

směrem na Rokytnici nechal udělat 

v r.1911 p.Novák na vlastní 

náklady. Vypráví se, že p.Novák 

neměl 5 let po svatbě děti a tak šel 

za panem farářem, co má dělat. 

Farář mu poradil, aby udělal dobrý 

skutek. Pan Novák jako dobrý 

skutek nechal postavit kříž a přání 

mít dítě se mu do roku splnilo. Na 

kříži je vytesáno : „Kristus žije, 

vítězí a vládne. Klaníme se Tobě 

Pane Ježíši Kriste a dobrořečíme 

Tobě nebo skrze svatý kříž. Svůj 

svět jsi vykoupil. 1911 Smolín – 

Třebíč. Kříž stojí na pozemku p.č.861, který je ve vlastnictví Františka a Jaroslavy Novákových, č.27. (GPS 

49°10'13.93"N, 15°45'34.07"E). V roce 2014 byl křížek za pomoci dotace z MMR opraven. 

 

 

 

 

http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=144651&mt=%c5%99%c3%admov&st=0&
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=144651&mt=%c5%99%c3%admov&st=0&


10. Velký kříž 

Při výjezdu z Římova směrem na Rokytnici n.R. 

stojí v kopci velký strom javor a pod ním je kříž, 

zvaný Velký kříž. Kdy byl postaven, není 

známo. Na kříži je nápis – Pochválen buď pán 

Ježíš Kristus. Kříž stojí na pozemku p.č.744/1, 

který je ve vlastnictví ZOD Čáslavice. (GPS 

49°10'25.12"N, 15°45'43.69"E). V roce 2014 byl 

křížek za pomoci dotace z MMR opraven. 

 

 

 

 

11. Kámen – dva kříže 

Před vjezdem do Římova od Vísek stojí po pravé straně kámen, 

na kterém jsou vytesány dva kříže. Podle pověsti se v blízkosti 

tohoto kamene utopil v bahně rybníka, který tam kdysi byl, 

sedlák i s párem koní. Kámen stojí na pozemku p.č.751/1, který 

je ve vlastnictví obce Římov. (GPS 49°10'05.15"N, 

15°45'50.96"E). 

 

 

 

12. Socha sv.Floriána 

V místě, kde končí římovský katastr směr Kojetice, stojí socha 

sv.Floriána. Ve kterém roce byl sv.Florián instalován na toto místo, ani 

rok výroby není v dostupném materiálu. Tato socha je majetkem obce 

Římov, je to nemovitá kulturní památka číslo rejstříku ÚSKP 26.194/7-

3041, nachází se na pozemku p.č. 755, který je ve vlastnictví kraje 

Vysočina. Oprava byla provedena v r.1993 v hodnotě 40 tis.Kč a v r.2009 

nákladem 245.480,-Kč (220.000,- Kč dotace MK ČR, 25.480,- Kč vlastní 

podíl obce Římov).   GPS 49°09'44.59"N, 15°47'26.17"E 

 

 

 

 

 

 



13. Černý křížek 

Na konci výjezdové cesty z Vísek, která se napojuje na 

silnici Rokytnice-Kojetice, stojí železný kříž na 

betonovo-cihlovém podstavci. Všeobecně je nazýván 

Černý křížek. Kdy a kým byl vystavěn nebylo zjištěno, 

rovněž nebylo zjištěno, kde vznikl název Černý křížek. 

Křížek stojí na pozemku p.č.755, který je ve vlastnictví 

kraje Vysočina (GPS 49°09'55.73"N, 15°47'08.55"E). 

V roce 2013 byl původní křížek zbourán a vystavěn nový, 

vč.nového základu, izolace, repase černého křížku i sochy 

J.Krista nákladem 97.238,-- Kč, z toho dotace z Fondu 

Vysočiny Kč 38.895,-- Kč a spoluúčast obce Římov Kč 

58.343,--. 
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