
Z Níhova do Řikonína 
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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Nedávno jsem trasu z Níhova do Řikonína už doporučoval. A protože zajímavostí je 
v těch místech docela dost, dnes se tam vrátíme. Můžeme jet vlakem tratí č. 250, vystoupíme 
na zastávce Níhov. Hned zde najdeme žlutou značku a ta nás povede do obce Níhov. Dáme se 
vpravo. Myslím si, že každého turistu zaujme kaplička zasvěcená sv. Václavovi. V tomto 
prostoru (náves, náměstíčko) najdeme pomník obětem válek, četl jsem zde onu známou 
prosbu Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. K odpočinku zve dokonce 
i „prostřený stůl“. 
 Další úsek dnešní cesty vede k Rojetínu. Budeme-li si všímat, určitě se průběžně 
zastavíme u mramorových křížů, které byly opraveny – vyčištěny – omlazeny docela 
nedávno. Jsou zde asi sto roků, z nápisů na nich lze vyčíst, že předchozí opravy se uskutečnily 
v roce 1960. Jsou z nedvědického mramoru a je zajímavé, že na každém je jiný „podpis“ – 
Obec Nedvědice, F. Uhlíř v Nedvědici, A. Loos, Nedvědice. 
 Půjdeme po silnici, auta zde téměř nejezdí. Budeme-li pozorní, všimneme si dřevěné 
šipky, která nás pozve vpravo do lesa k vrcholu Chochola. Je zde překvapivé provedení 
křížové cesty – kovové prvky na kamenech a kousek za vrcholem kopce kříž a posezení. 
Odtud se buď vrátit na silnici, nebo lesem zpátky k silnici. A vlevo vedle silnice čeká další 
překvapení. Tím je posezení – lavičky a socha svaté Zdislavy se čtyřmi dětmi a letopočtem 
1252, což je rok úmrtí sv. Zdislavy. 
 V Rojetíně je ještě další „nedvědický“ kříž. Půjdeme na hlavní silnici, zde vpravo ke 
Žďárci. Zde je v údolí kostel, dáme se vpravo a kolem potoka Libochovky budeme směřovat 
ke Kutinám. Asi po dvou kilometrech přijdeme k zelenému značení a ta nás povede spolehlivě 
dál. U Kutin nepřehlédneme dva železniční viadukty. Dále se necháme i dále vést zelenou, ale 
já doporučuji silnici. To proto, že jsou zde zajímavé výhledy a před Řikonínem vpravo 
kaplička. U kapličky na okraji louky je kouzelné místo, které láká k odpočinku a třeba 
i k zhodnocení trasy. Jsou zde kříž, lavička, krmítko pro ptáky, houpačka. Vše umocňují 
pohledy do údolí a k obci. 
 Zbývá už jen projít Řikonínem a na nádraží počkat na vlak. 
 
 
 
 


