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Poutní místo Římov je naprosto 
specifickou památkou svého druhu v 
naší zemi. Římovský poutní areál 
vznikl poté, co byla obec roku 1626 
darována rodem Eggenberků 
českokrumlovskému jezuitskému 
řádu. Práce na výstavbě započaly ve 
druhé polovině 17. století a již na 
počátku18.století bylo dostavěno 
poutní místo. Vlastní poutní komplex 
se nachází nad římovskou návsí a 
stojí před ním několik staletých lip. 
Vysoká zvonice, na níž jsou zavěšeny 
zvony z roku 1948, byla postavena v 

roce 1891. Průchod v jejím přízemí vede do čtverhranného nádvoří, které je ze všech stran obklopeno 
ambity s bohatou malovanou výzdobou - 34 obrazů zavěšených v klenebních výsečích zachycuje výjevy ze 
života Panny Marie, na protější straně nad oblouky ústícími do nádvoří je na stěnách vymalováno 32 
mariánských poutních míst v Čechách,     na  Moravě a ve Slezsku. Uprostřed na klenbách jsou 
symbolická vyobrazení četných Mariánských invokací.      V rozích ambitu se nachází čtyři oltáře, u nichž
se v době poutí sloužily mše. Jedná se o oltář sv. Václava z počátku 18.století, sv. Linharta z roku 1657 a 
oltáře sv. Kříže a Panny Marie Bolestné z poloviny 18.století. Uprostřed nádvoří stojí loretánská kaple 
založená roku 1648 s jednoduchým zařízením, věrně napodobujícím původní svatyni stojící v  italském 
Loretu. Středem posvátné úcty je barokní soška Panny Marie Římovské z    roku 1679. Z východního 
křídla ambitu lze vstoupit do barokního kostela postaveného mezi lety 1672-1697 na centrálním 
kruhovém půdorysu. Nejdůležitější součásti jeho vybavení tvoří hlavní oltář z let 1878-1879,   původní 
kamenná křtitelnice z roku 1672 a kazatelna z poloviny 18. století.

Římovská cesta věrně sleduje poslední období Kristova života přesně podle biblického popisu či 
dochované tradice.Je unikátní především rozvržení jednotlivých zastávek. Odpovídá přesně vzdálenostem
příslušných míst v Jeruzalémě. Dokonce i směry kapliček vůči světovým stranám zachovávají polohy 
jejich jeruzalémských předloh. Celý okruh měří necelých 5 km, vede mezi poli, pak borovým hájem, nebo 
po louce podél řeky Malše. Poslední úsek prochází přímo vesnicí Římov. Vlastní Kalvárie je umístěna na 
vrcholu svahu nad Malší mezi okrajová stavení Římova. Kaple božího hrobu s plastikou mrtvého Ježíše 
stojí v  lese nedaleko Malše. Jednotlivé kaple jsou velmi rozmanité jak v architektonickém stylu tak i 
typově. Vedle obvyklých  zastavení s obrazy či soškami zde najdeme například kaple průchozí: Stádní 
bránu, Vodní bránu, Popravní bránu, U Šimona. Mohutná kaple „Cedron“ byla pro změnu postavená 
přímo nad místní obdobu biblického potoku Cedron. Ne všude nalezneme sochy na svém místě, 
v současnosti jsou rekonstruovány sochy z kaplí „Cedron“, „U Kaifáše“ a „Malý Pilát“. Další, už 
opravené sochy jsou prozatím umístěny v ambitu kostela. Římovský poutní areál patří zcela jistě k 
unikátním pamětihodnostem a dopřává člověku zážitek nejen díky architektonickým skvostům, ale 
především díky promodlené atmosféře zdejšího místa.


