
 
 

CÍRKEVNÍ OBJEKTY A PAMÁTKY 
(včetně zvoniček) 

 

Poznámka: Při vyhledávání hesel pod určitým počátečním písmenem, přidejte vždy písmeno 

X = AX, BX, CX atd. 

 

AX 

BX   

Boží muka – J (kr. V) – cca 230 m SZ od Dolní kašny na náměstí Zachariaše z Hradce 

v Telči (renesanční Boží muka z r. 1623 se podle BL nacházejí „…v areálu zámku v 

Telči, vpravo u hlavního vchodu do zámku…“ – „…Do roku 1890 stála boží muka za 

městem u křižovatky směrem na Dačice, Kostelní Myslovou a Horní Myslovou…“  

 Syn.: Boží muka na zámku (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 290 m JZ od Dolní kašny na náměstí Zachariaše z Hradce v Telči 

(gotická Boží muka z r. 1485 se nacházejí podle BL „…u hráze Ulického rybníka a 

křiţovatky ulice Na Hrázi a Hradecká…“ – jedná se o nejstarší datovaná Boží muka na 

Vysočině – kulturní památka).  

 Syn.:  Nejstarší Boží muka (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 490 m SZ od Dolní kašny na náměstí Zachariaše z Hradce 

v Telči (nachází se v Telčí-Štěpnice, ve Slavatovské ul., před domem čp. 92, proti 

zámeckému skleníku a J od Městského úřadu – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 881 m VSV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 

(raně barokní Boží muka z r. 1691 se nacházejí podle BL: „…v industriálním prostředí 

u přejezdu železniční dráhy ve výseči ulic Myslibořská a Třebíčská, při výjezdu směrem 

na Brno…“ – kulturní památka).  

 Syn.: Boží muka u přejezdu dráhy (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 986 m SSZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telčí (nacházejí se při Jihlavské ul. v Telči-Štěpnice, u odbočky k Restauracu „U 



Roštěnky“, V od jižního okraje Roštejnského rybníka a SSV od rybníka Nadymák – 

kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – cca 994 m JJV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telčí (raně barokní Boží muka s prvky renesance z r. 1690 se nacházejí podle BL 

„…u křižovatky ulic Radkovská a Dačická, u odbočky k Radkovu…“ – kulturní 

památka).  

 Syn.: Boží muka na rozcestí Dačice a Radkov (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 1 km SSZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 

(raně barokní Boží muka z r. 1730 se nacházejí podle BL: „…Stojí těsně před zahradou 

rodinného domu č. p. 158 u rozcestí směrem do Třeště a cesty k Roštejnského rybníku, 

který je směrem k Vanovu…“.  

 Syn.: Boží muka na rozcestí směr Třešť a Vanov (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 1,2 km VSV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (pozdně gotická Boží muka z r. 1684 se nacházejí podle BL „…na 

severovýchodním okraji města, při pravé straně silnice směrem do Brna, první při 

výjezdu z Telče…“ – chráněná památka). 

 Syn.: Boží muka u silnice do Brna (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 1,5 km VSV od Telče (barokní Boží muka z 18. stol. se nacházejí 

podle BL „…v ulici Třebíčská, na pravé straně hlavní silnice směrem do Brna, jsou 

druhé v pořadí při výjezdu z Telče a zároveň poslední…“ – přes silnici je fotovoltická 

elektrárna – kulturní památka).   

 Syn.: Boží muka směr Brno (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 2,7 km JJV od Telče (barokní Boží muka z r. 1750 se nacházejí 

na katastru Telče a podle BL „…směrem na Radkov cca 300m jižně od odbočky ke 

Kopřivovu mlýnu, při výjezdu z Telče jsou to první boží muka při levé straně silnice…“ 

– kulturní památka).  

 Syn.: Boží muka směr Radkov (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 2,6 km Z od Telče (nacházejí se v severní části Krahulčí, tj. ob. 

SV od Borovné, J od Hostětic a V od Mrákotína –kulturní památka). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 3.1 km VJV od Telče (nacházejí se v severní části ob. Dyjice /podle 

MPČ a VMTO v místech zvaném Dolní brána/, tj. obec JZ od Ořechova, SZ od 

Zvolenovic a SV od Kostelní Myslové – pocházejí z r. 1693 – chráněná památka). 
 

Boží muka – J (kr. V) – cca 3,6 km JJV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (pozdně gotická Boží muka z roku 1606 se nacházejí podle BL „…u silnice z 

Telče do Radkova cca 384m severně od odbočky k Novému Dvoru, směrem do 

Radkova jsou dvoje boží muka, tyto jsou druhé od Telče, blíže Radkovu…“.  

 Syn.: Boží muka u silnice směr Radkov (BL). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 4.1 km JV od Telče (nacházejí se katastru Zvolenovic, u obce 

Zvolenovice /u silnice na Telč/,  tj. obec  JV od ob. Dyjice,  SZ od Vystrčenovic a SV 

od Radkova – kulturní památka).  



 Poznámka: Možná se jedná o Výklenkovou kapli (jak je uvedenou na mapě) V od domu 

čp. 36. Jako Boží muka jsou uvedena v Katalogu památek Jihlavského okresu. 

 

Boží muka – J (kr. V) – 4,4 km SZ od Telče (Boží muka se nacházejí u Šimkova mlýna /viz 

Skuhrow M./, tj. mlýn na katastru Vanova, na Telčském potoce, pod rybníkem Smrk, 

S od Vanova, JV od ob. Řásná a JZ od ob. Vanůvek).  
 

Boží muka – J (kr. V) – cca ?4,4-?5,9 km S od Telče (nacházejí se u silnice ze Studnice do 

Třeště, ale přesná poloha není uvedena a ani na mapách se je nepodařilo identifikovat – 

kulturní památka). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 4,4 km SZ od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Vanova, u 

Šimkova mlýna, pod rybníkem Smrk, J od Musilova kopce-644 a SZ od Šiškova mlýna 

– kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 4,6 km ZJZ od Telče (nachází se na katastru Mrákotína, u silnice 

Mrákotín-Krahulčí, u odbočky na Dobrou Vodu, SV od Papírny a SZ od Březové hory 

/592/ - chráněná památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (Boží muka se nacházejí v Radkově tj. obec SZ 

od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ od Zvolenovic – z Radkova a okolí se udávají 

3 Boží muka, ale nejsou uvedena jejich místa, pouze v jednom případě je poznámka 

„směrem na Telč“). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 4,7 km SZ od Telče (Boží muka se nacházejí při silnici k Telči při J 

okraji ob. Vanůvek (nedaleko objektu čp. 18/, tj. obec mezi ob. Řásná a Studnice, SSV 

od Vanova a JZ od ob, Doupě – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 5,4 km ZSZ od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Mrákotín, 

v obci Mrákotín, tj. ob. Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od Borovné – stojí při 

silnici na Částkovice JZ od domu čp. 99, VSV od úřadu městyse Mrákotín – kulturní 

památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 5,7 km Z od Telče (nachází se na katastru Mrákotína, při silnici 

Dobrá Voda-Mrákotín, u odbočky na Praskolesy, J u východního okraje rybníka Řibřid 

– chráněná památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 5,8 km SV od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Ořechova, 

při polní cestě z Ořechova do Urbanova, V od jižní části Žatce a SZ od Ořechova – 

kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 5,8 km JJV od Telče (Boží muka se nacházejí při silnice v SZ části 

Strachoňovic /proti domu čp.42/, SV od Černíče a JZ od Vystrčenovic – kulturní 

památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 6 km SZ od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Řídelova, u 

silnice z Řídelova do ob. Vanůvek /JV od zastávky BUS Řídelov-rozcestá, SZ od ob. 

Vanůvek a JZ od ob. Doupě – kulturní památka).  

 

Boží muka – J (kr. V) – 6 km SSZ od Telče (Boží muka se nacházejí na okraji ob. Doupě, tj. 

obec JZ od Třeštic, SZ od Studnice a VSV od ob. Řídelov – kulturní památka). 



 

Boží muka – J (kr. V) – 6,4 km SV od Telče (Boží muka na katastru Nevcehle, na www 

stránkách je uvedeno, že se Boží muka nacházejí u lesa směrem na Urbanov – kulturní 

památka). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (Boží muka se nacházejí u silnice směrem na 

Řečici při Z okraji Mysletic, tj. ob. mezi obcemi Olší a Zadní Vydří, SZ od Prostředního 

Vydří a S od Lipové – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 6,8 km S od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Řídelova, u 

silnice při V okraji Třeštic /u domu čp. 1/, tj. obec mezi obcemi Doupě a Hodice, JV od 

ob. Růžená a SZ od Sedlejova – kulturní památka). 

 

Boží muka  – J (kr. V) – 7,3 km JV od Telče (Boží muka z r. 1730 se nacházejí na JV okraji 

obce Dolní Vilímeč /nedaleko Obecního úřadu/ a má podobu kamenného toskánského 

sloupu s hranolovou kaplicí – kulturní památka). 
 

Boží muka  – J (kr. V) – 7,5 km SV od Telče (Boží muka z r. 1888 se nacházejí na návsi ob. 

Nevcehle, tj. obec SV od Urbanova, V od Sedlejova a JZ od Pavlova – kulturní 

památka).  

 

Boží muka – J (kr. V) – cca 8,2 km V od Telče (Boží muka se nacházejí při V okraji Olšan, 

tj. obec JV od Ořechova, SZ od Staré Říše a JZ od Hladova – na www stránkách je 

uvedeno „Boží muka u vesnice“ – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 8,7 km JV od Telče (Boží muka se nacházejí u kóty 567 Z od Nové 

Říše, JV od Brázdova Mlýna a SV od Ostrého vrchu – chráněná památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 9 km VSV od Telče (Boží muka se nacházejí u dvoru Kladina SZ od 

Staré Říše, JZ od Hladova a J od osady Nepomuky). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 9,1 km SV od Telče (Boží muka z konce 18. stol. se nacházejí při J 

okraji Bezděkova, u cesty nedaleko objektu čp. 4, SZ od vrchu Ostrážka /676/ a SV od 

Q Ranche Bezděkov – chráněná památka) 

 Poznámka: Poloha byla identifikována podle foto na www stránkách obce. Na letecké 

mapě je SV od obce při silnici na Pavlov v místě vyznačeném na turistické mapě 

křížkem objekt velmi připomínající Boží muka a ne jen běžný námi neevidovaný kříž. 
 

Boží muka – J (kr. V) – 9,4 km SV od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Pavlova, při 

silnice Pavlov-Nevcehle, JV od Bezděkova a SV od Nevcehle – kulturní památka). 
  

Boží muka – J (kr. V) – 9,5 km SSZ od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Růžená,  

v ob. Růžená na zahradě domu čp. 13, JV od vrchu Zlatý kopeček-638 a S od vrchu 

Vyštěnec-688 – kulturní památka).). 
 

Boží muka – J (kr. V) – 9,9 km SV od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Pavlova, při 

silnici z Pavlova k obci Stajiště, SV od Nevcehle a JZ od Otína – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 9,7 km SSV od Telče (Boží muka se nacházejí při SZ okraji ob. 

Hodice, tj. obec J od ob. Třešť, SZ od Panenské Rozsíčky a V od ob. Růžená). 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka


Boží muka – J (kr. V) – cca 9,7 km JV od Telče (Boží muka se nacházejí v remízku Z od 

Nové Říše, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od Bohuslavic). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 9,9 km JV od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Staré Říše, 

Z od severního okraje Staré Říše, při silnici k samotě Kladina, u odbočky k rybníku 

Kladina a SV od Prostředního rybníka – kulturní památka). 

 

Boží muka – J (kr. V) – cca 10 km SV od Telče (Boží muka se nacházejí u silnice z Pavlova 

k ob. Stajiště. V od Bezděkova). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 10,1 km SSV od Telče (nachází se v SZčásti ob. Hodice při silnici do 

Třeště, J od domu čp. 118, JV od rybníka Valcha). 

 

Boží muka – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (Boží muka ve Staré Říši, tj. obec Z od 

Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob. Sedlatice – v obci a jejím blízkém okolí se nachází 

více Božích muk a poklon, převážně z 19.stol.). 

 

Boží muka  – J (kr. V) – 13,2 km VJV od Telče (Boží muka na katastru ob. Rozseč se 

nacházejí v polích při polní cestě V od ob. Rozseč, SZ od Žrletavy a JZ od vrchu 

Špička-647 – kulturní památka).). 

 

Boží muka  – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (Boží muka se nacházejí u Krasonic, tj. obec 

mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova – úpdle www 

stránek se nachází za hřbitovem ke Zdeňkovu – kulturní památka). 

 Poznámka: Podle VMTO se u Krasonic nacházejí Boží muka u cesty ke Zdeňkovu a druhé 

Boží muka na cestě k Meziříčku. 
 

Boží muka  – J (kr. V) – 14,7 km JV od Telče (Boží muka se nacházejí na katastru Krasonice, 

v prostoru Na Vejhoně, při silnici Krasonice-Meziříčko, SZ od Maškova mlýna a JJV 

od vrchu Humberk /588/ - chráněná památka). 

 

Boží muka Nejsvětější Trojice  – J (kr. V) – 5,6 km SZ od Telče (Boží muka z r. 1891 v obci 

Lhotka, tj. ob. Z od Vanova, SZ od Hostětic a SSV pod Mrákotína). 
 

Boží muka svatého Prokopa – J (kr. V) – podle MPČ pocházejí z r. 1780 a nacházejí se u 

cesty z Růžené na Roštejn, ale není uvedeno přesnější místo a na mapě se je nepodařilo 

nalézt. 

 

CX 

ČX 

DX 

EX 

FX 

Fara ve Starém městě – J (kr. V) –podle VMTO fara zanikla v 16.stol. a  nacházela se 

v Telči-Starém městě u kostela Matky Boží. 
 

Fara ve Staré Říši – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (barokní fara z r. 1758 se nachází ve 

Staré Říši, tj. obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob. Sedlatice – kulturní 

památka). 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka


Fara ve Volevčicích – J (kr. V) – 3 km SSV od Telče (podle Ottova naučného  slovníku z r. 

1907 26. díl, str.931  se fara nacházela v obci Volevčice, tj. ob. VSV od Vanova, ZSZ 

od ob. Mysliboř a JJZ od Studnice). 

 

Fara v Kostelní Myslové – J (kr. V) – 4.5 km JJV od Telče (fara z r. 1875 se nachází 

osamoceně nedaleko Obecního úřadu v Kostelní Myslové, tj. obec J od Horní Myslové, 

JV od Borovné a SZ od Myslůvky – chráněná památka). 

  Poznámka: Podle Seznamu památek na www se jedná o faru s omezením, bez stodoly. 
 

Fara v Krasonicích  – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (fara z r. 1634 se nachází 

v Krasonicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od 

Šťepkova – přestavěna do barokní podoby byla v r. 1764 – nyní je chráněna jako 

kulturní památka).  

 Syn.: Fara v Krásonicích (VMTO). 
 

Fara v Mrákotíně  - J (kr. V) – 5,Z km ZSZ od Telče (nachází se na katastru Mrákotína, 

podle VMTO je mrákotínská fara uváděna již v r. 1398, stojí SZ u kostela sv. Jiljí /čp. 

19/ - kulturní památka). 
 

Fara v Nové Říši – J (kr. V) – podle VMTO se nacházela v okolí kostela v Nové Říši, ale 

přesná poloha není uvedena. 
 

Fara v obci Rozseč – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (fara byla v r. 1907 upravena 

v zakoupeném objektu č.p. 7. v ob. Rozseč, tj. obec S od Zdeňkova, SZ od Jindřichovic 

a JZ od Svojkovic – v současné době je pronajímána).  

 Syn.: Fara v Rozseči (VMTO). 

 

Fara v Olšanech  – J (kr. V) – 8,1 km V od Telče (podle VMTO se fara nacházela 

v Olšanech, tj. obec JV od Ořechova, SZ od Staré Říše a JZ od Hladova). 
 

Fara v Pavlově – J (kr. V) – 10,1 km SV od Telče (fara se sklepeními pravděpodobně 

pochází ze 13. nebo 14. stol. a nachází se v Pavlově /č.p. 19/, tj. obec JV od Stajiště, JJZ 

od Otína a AZ od Dlouhé Brtnice – do současné podoby byla přestavěna kolem r, 1775 

– je vedena jako kulturní památka). 
 

Fara v Radkově – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (fara připomínaná již v r. 1360 se nachází 

v Radkově, tj. ob. SZ od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ od Zvolenovic – bližší 

podrobnosti nejsou uvedené). 
 

Fara v Růžené  – J (kr. V) – 9,7 km SSZ od Telče (fara z r. 1483 se nachází v Růžené, tj. 

obec JZ od Čenkova, JV od Lovětína a Z od ob. Hodice – podle VMTO pochází fara z r. 

1485). 
 

Fara v Telči – J (kr. V) – fara se nachází na náměstí Zachariáše z Hradce (čp. 4) a pro farní 

účely byla zakoupena v r. 1664 Anežkou Slavatovou – původní stavba byla 

jednopatrová a později bylo přistvěno ještě jedno patro. Původní fara se nacházela na 

jiném místě a to u Jezuitské koleje. 

 Syn.: Fara v Nové Telči u sv. Jakuba (VMTO). 
 



Fara v Urbanově  – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (fara připomínaná v r. 1355 se nachází 

nedaleko kostela v Urbanově, tj. obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od 

Ořechova – kulturní památka).  

 Syn.: Podle VMTO jsou v Urbanově 2 fary a to starší je přízemní a druhá je jednopatrová. 
 

Fojtova kaplička – J (kr. V) – podle MPČ se tato kaplička z r. 1938 nachází /někde/ na území 

obce Vystrčenovice, ale není uvedeno kde – jinde jsem ji nenalezl a ani na mapách se ji 

nepodařilo dosud potvrdit. 
 

Františkánský klášter – J (kr. V) – 1,7 km Z(JZ) od Telče (nedostavěný františkánský 

klášter se nachází u barokního Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého z r. 1726-

1729, který se nachází při silnici Krahulčí-Telč, na katastru ob. Krahulčí, tj. ob. SV od 

Borovné, J od Hostětic a V od Mrákotína). 

 

GX 

HX 

Hradecká poklona – J (kr. V) – cca 553 m ZJZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní výklenová kaplička z 18. Stol. podle BL „…stojí v úrovni 

plotu před rodinným domem č. p. 94 v Hradecké ulici…“.  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona s mříží (BL). 
 

Hradní kaple sv. Eustacha – J (kr. V) - Hrad Roštejn – J (kr. V) – 7,8 km SSZ od Telče 

(gotická hradní kaple se podle VMTO nacházela na hradě Roštýn, tj. pozdně gotický 

hrad z 1. poloviny 14 stol., nachází se na katastru ob. Doupě, J od ob. Růžená, SZ od 

Třeštic a SZ od Řidelova). 
 

Hřbitovní brána se sochami – J (kr. V) – cca 13,9 km JV od Telče (tato brána do hřbitova se 

nachází na katastru Krasonice a je i se sochami a  křížem chráněná jako památka). 

 

CHX 

IX 

JX 

Jezuitská kolej Telč – J (kr. V) – cca 180 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči ( objekt ze 17. stol. se nachází ve Vnitřním městě v Telči na náměstí 

Zachariáše z Hradce /čp. 2/ - kulturní památka).  

 Poznámka: Pozor: nezaměňovat s Jezuitským seminářem. 

 

Jezuitská kolej – J (kr. V) – cca 320-350 m JZ od dolní kašna na Náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (nachází se v Telči Staré Město, ul. Hradecká /čp. 6 a 7/, nyní je zde 

Lennerův dům – kulturní památka). 

 Poznámka: podle www nemovité památky okresu Jihlava k památce patří jezuitská kolej 

čp. 6, jezuitská kolej čp. 7, oplocení s pilířovou bránou, studna. 

 

Jezuitský seminář – J (kr. V) – cca 260 m (Z)SZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce (nachází se ve Vntřním městě v Telči, na náměstí Jana Krypty /čp. 74/ - 

chráněná památka). 



 

KX 

Kalvárie – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (Kříž se sochami Bolestné Panny Marie, sv. Jana a 

sv. Máří Magdalény z r. 1673 u Kaple sv. Karla Boromejského, tj. kaple z r. 1663 na 

katastru Vanova, JV od Vanova, JZ od Volevčic a SV od Hostětic). 
 

Kalvárie – J (kr. V) – cca 10 km JV od Telče (křížová cesta z r. 1873 vede z Nové Říše na 

vrch Kalvárie /594 – také Spravedlnost/ na katastru Nová Říše, J od Bohuslavic. Z od 

Zdeňkova a JV u Nové Říše – původně měla 13 výklenkových  kapliček z druhé 

poloviny 19.stol. a končí u kříže z r. 1863 na vrcholu kopce kde bylo 14. zastavení – do 

dnešní doby se zachovalo pouze 10 kapliček a kříž). 

 

Kaple – pokud se jedná o „boční kaple“ v kostele, tak je neuvádím. To je již záležitost 

podrobného zpracování církevních objektů a přesahuje to rámec tohoto seznamu. 
 

Kaple Bolestné Panny Marie – J (kr- V) – podle  VMTO se jedná o kapli na katastru Nové 

Říše, která se nachází v areálu Novoříšského kláštera. 

 

Kaple Dobrá Voda – J (kr. V) – 5,5 km ZJZ od Telče (kaple se nachází v Dobré Vodě, tj. ob. 

V od ob. Praskolesy, SZ od Borovné a J od Mrákotína). 

 Syn.: Kaple sv. Jáchyma. 
 

Kaple Hostětice  – J (kr. V) – 3 km ZSZ od Telče (kaple z 50. let 20. stol. se nachází na návsi 

Hostětic, tj. obec S od Krahulčí, J od Vanova a JV od Lhotky – byla vysvěcena v r. 

1961, ale není jasné k jakému patronu). 
 

Kaple Ježíška – J (kr. V) – cca 920 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (kaple z r. 1769 se nachází ve Špitální ulici Starého Města v blízkosti kostela 

Matky Boží a je přístupná přes objekt Domova pro seniory). 
 

Kaple Maria-Celtská – J (kr. V) – Podle VMTO se tato kaple nacházela na rozhraní území 

Telčského a Myslůvky (tj. cca mezi Městskou cihelnou a vrchem Buzovým /572/, J od 

Telče) – kaple byla postavena v r. 1752 a zbořena kolem roku 1780 – dnes je na jejím 

místě železný kříž na podstavci od božích muk s letopočtem 1856.  

 Syn.: Kaple Adámková (BL), Kaple Hamrníkovská (BL), Kaple Maria Cellská (BL),.  
 

Kaple Mysletice  – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (kaple se nachází v Mysleticích, tj. ob. 

mezi obcemi Olší a Zadní Vydří, SZ od Prostředního Vydří a S od Lipové). 

 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (kaple z r. 1950 se 

nachází v Olší, tj. obec JZ od Borovné, SZ od Mysletic a SV od ob. Řečice). 

 

Kaple Nanebevzetí P. Marie – J (kr. V) – 11,8 km VJV od Telče (kaple z r. 1726 na katastru 

Markvartic, nachází se na návsi v Markvarticích, tj. obec V od Staré Říše, SZ od 

Svojkovic a JZ od ob. Předín). 

 

Kaple Narození Panny Marie – J (kr. V) – 14,5 km JV od Telče (kaple z r. 1664 

se nacházela na místě dnešního Kostela Panny Marie Humberské na vrchu Humberk, 

V od Krasonic, SZ od ob. Meziříčko a J(JJV) od Zdeňkova – v r. 1900 byla přestavěna 

na poutní kostel Panny Marie Humberské). 



 Syn.: Humbert Kapelle,  Kaple na Humberku (MPČ), Kaple Panny Marie Humberské,  

Kaple Thunberk,Poutní kostel Panny Marie Humberské. 
 

Kaple Navštívení Panny Marie – J (kr. V) – 13 km JV od Telče (kaple se nacházela na místě 

zaniklé  tvrze, která se nacházela na návsi Zdeňkova, tj, ob, mezi Želetavou a Novou 

Říší, J od ob. Rozseč a SSV od Krasonic).  

 Syn.: Kaplička Navštívení P. Marie. 
 

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně – J (kr. V) – 8,1 km V od Telče (kaple z r. 1925 se nachází 

na katastru Olšany, stojí na místě starší kapličky v Olšanech, tj. obec JV od Ořechova, 

SZ od Staré Říše a JZ od Hladova – na místě kde se nachází je na mapách chybně 

značka jen pro výklenkovou kapli – kulturní památka). 
 

Kaple Panny Marie – J (kr. V) – cca 436 m SV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči ( podle BL se tato barokní kaple u roku 1719 nachází ve Štěpnici /část 

Telče/, na Oldřichově náměstí, SV od Domu seniorů /Senior home/ - kulturní památka).  

 Syn.: Kaple P. Marie (BL), Kostel Panny Marie, Kostel P. Marie (BL). 
 

Kaple Panny Marie – J (kr. V) – 3.1 km VJV od Telče (kaple z r. 1883 se nachází 

v Dyjicích, tj. obec JZ od Ořechova, SZ od Zvolenovic a SV od Kostelní Myslové).  

 Syn.: Kaplička Panny Marie (MPČ a VMTO). 

 

Kaple Panny Marie – JI (kr. V) – 4,8 km JZ od Telče (kaple z r. 2001 se nachází v Borovné, 

tj. obec JV od Dobré Vody, SV od Olší a Z od Horní Myslové). 
 

Kaple Panny Marie – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (kaple se zvoničkou z r. 1840 se 

nachází uprostřed obce Červený Hrádek, tj. ob. JZ od Nové Říše, JV od ob. Dolní 

Vilímeč a SZ od ob. Budeč). 

 

Kaple Panny Marie – J (kr. V) – 10 km JV od Telče (kaple se nachází na okraji lesa JV od 

Nové Říše, směrem na Krasonice, SZ od vrchu Polanka – kulturní památka). 

 Syn.: Kaple P. Marie 
 

Kaple Panny Marie – J (kr. V) – 11,6 km VSV od Telče (kaple z r. 1836 se nachází 

v Sedlaticích, tj. obec SV od Staré Říše, SSZ od Markvartic a  J od Hladova – podle 

MPČ se jedná o kapli rustikálního charakteru z 18. stol.). 

 Syn.: Kaple Navštívení Panny Marie, Kaplička Panny Marie, Mariánská kaple. 
 

Kaple Panny Marie – J (kr. V) – 11,8 km VJV od Telče (kaple se nachází na návsi 

v Markvarticích, tj. obec V od Staré Říše, SZ od Svojkovic a JZ od ob. Předín –  

kulturní památka). 

 

Kaple Panny Marie Růžencové – J (kr. V) – 14,4 km VJV od Telče (kaple z r. 1897 

se nachází na návsi v Jindřichovicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Želetavou, JV od ob. 

Rozseč). 
 

Kaple P. Marie – J (kr. V) – cca 440 m SV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči, na Oldřichově náměstí,  JV od náměstí bratří Čapků. 

 Syn.: Panna Maria. 
 



Kaple Studnice – J (kr. V) – 4,5 km S od Telče kaple na katastru Studnice u Telče, nachází 

se v obci Studnice, tj. ob. JV od ob. Doupě, J od Třeštic a SZ od Mysliboře – 

podrobnosti o kapli se mi nepodařilo dosud nalézt). 

 Poznámka: je zajímavé, že není o ní zmínka ani na www stránkách obce, ale na mapě je 

jasně zakreslena i s odkazem „Kaple Studnice“. 
 

Kaple svatého Jana Křtitele – J (kr. V) – 10 km JV od Telče (kaple se nachází JV od Nové 

Říše, SZ od Krasonic a SV od Červeného Hrádku – kulturní památka). 

 Syn.: Kaple sv. Jana Křtitele. 
 

Kaple svatého Kříže – J (kr. V) – 7,9 km JV od Telče (kaple u silnice z Nové Říše do 

Vystrčenovic, u Brázdova mlýna, resp. v osadě U Brázdových, SV od ob. Dolní Vilímeč 

a S od Červeného Hrádku).  

 Syn.: Kreuz Kapelle. 
 

Kaple sv. Anny – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o kapli na katastru Nové Říše, která se 

nachází v Nové Říši mezi konventem a kostelem.  
 

Kaple sv. Antonína Paduánského – J (kr. V) – 6,8 km S od Telče (kaple z r. 1939 se nachází 

v Třešticích, tj. obec mezi obcemi Doupě a Hodice, JV od Růžená a SZ od Sedlejova). 

 Syn.: Kaple sv. Antonína, Kostelík sv. Antonína Paduánského (MPČ). 
 

Kaple sv. Barbory – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (kaple poblíže kostela v Urbanově, tj. 

obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od Ořechova). 

 

Kaple sv. Barbory – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (kaple z r. 1781 se nacházela na místě 

současného kostela v ob. Rozseč, tj. obec S od Zdeňkova, SZ od Jindřichovic a JZ od 

Svojkovic – kaple byla zbořena v r. 1865, v roce 1866 byla postavena nová kaple 

stejného zasvěcení a ta byla zbourána v r. 1907). 

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje  – J (kr. V) – 6,1 km SZ od Telče (kaple z r. 1885 se nachází 

v ob. Řásná, tj. obec JZ od Řídelova, Z od ob. Vanůvek a SSV od Lhotky).  

 Syn.: Kaple svatých věrozvěstů (VMTO). 

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje  – J (kr. V) – 7,3 km JV od Telče (kaple z r. 1728 se nachází na 

návsi ob. Dolní Vilímeč na katastru Dolní Vilímeč – kulturní památka).  

 Syn.: Kaple svatého Cyrila a Metoděje, Kaple sv. Cyrila a Metoda (VMTO). 
 

Kaple sv. Františka Serafinského  – J (kr. V) – 5,7 km ZSZ od Telče (hřbitovní kaple z let 

1847 /VMTO uvádí rok 1841/ na hřbitově v Mrákotíně, tj. ob. Z od Hostětic, JJZ od ob. 

Řásná a SSZ od Borovné – kulturní památka).  

 Syn.: Kaple hřbitovní sv. Františka Serafinského, Kaple sv. Františka Seraf. (VMTO), 

Kaple sv. Františka Serafína (MPČ), Svatý František Serafinský (pouze tur. mapy). 
 

Kaple sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 9,4 km SV od Telče (kaple se nachází v obci 

Nepomuky, tj. obec Z od Hladova, JZ od Dlouhé Brtnice a JJV od Pavlova – kulturní 

památka), 

 Syn.: Kaple svatého Jana Nepomuckého, Kaplička, Kaplička sv. Jana, Kaplička sv. Jana 

Nepomuckého. 

 



Kaple sv. Karla Boromejského – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (barokní kaple z r. 1663 se 

nachází na katastru Hostětic, Vanova a Telče, JV od Vanova, JZ od Volevčic a SV od 

Hostětic – vedla sem i křížová cesta z Telče – kulturní památka). 

 Syn.: Kaple Božího hrobu, Kaple Olivetská (BL, MPČ a VMTO), Kaple Karla 

Boromejského (BL), Kaple svatého Karla Boromejského, Kaple sv. Karla (také 

VMTO), St. Carolus, Sv. Karel Boromejský.  

 Poznámka: pod tuto památku patří Kaple sv. Karla Boromejského, kříž, socha sv. Jana 

Evangelisty, socha Panny Marie, socha sv. Máří Magdaleny, zastavení křížové cesty.  
 

Kaple sv. Majdaleny  – J (kr. V) – 11,5 km JV od Telče (kaple z r. 1629 na místě dnešní 

myslivny z r. 1807 v lese JV od Nové Říše, JZ od Zdeňkova a SZ od Krasonic /nalézá 

se na katastru ob. Krasonice/). 

 Syn. Kaple sv. Magdaleny, Lesní kaple, St. Magdalena. 
 

Kaple sv. Norberta – J (kr. V) – podle VMTO se tato kaple z let 1257-1278 nacházela na 

katastru Nové Říše „…Na Hradě…“, tj. v místech kde stála tvrz – další zpráva o ní je 

z r. 1528. 
 

Kaple sv. Rocha – J (kr. V) – 945 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (hřbitovní barokní kaple z r. 1652 v telčském Starém městě, při Z okraji 

Staroměstského rybníka, u kostela Matky Boží). 

 Syn.: Morová kaple sv. Rocha (BL), sv. Roch. 
 

Kaple v Knínicích – J (kr. V) – Barokní kapli z r. 1717 v Knínicích uvádí MPČ, ale na 

mapách není zakreslena a tak není jasné ve které části Knínic se nachází. 

 Poznámka: Možná se jedná o Výklenkovou kapli uvedenou pod samostatným heslem. 
 

Kaplička – J (kr. V) – 1 km SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 

(kaplička nejasného vysvěcení na katastru Telče, u silnice mezi rybníky Punčoška a 

Roštejnský rybník, VSV od Hostětic a SV od Krahulčí). 

 

Kaplička – J (kr. V) – 8,7 km JV od Telče (kaplička se nachází na katastru Nové Říše na SZ 

okraji Nové Říše, mezi domem 243 a objektem EuroOil, u Březinovy stezky – chráněná 

památka).  

 Syn.: Poklona Panny Marie Bolestné. 
 

Kaplička – J (kr. V) – 9,5 km JV od Telče (kaplička nejasného vysvěcení u silnice na Novou 

Říši, na okraji Bohuslavic, tj. obec mezi Novou Říší a Vápovicemi, JZ od Zdeňkova a 

VJV od Vystrčenovic). 

 Syn. Nová kaplička. 
 

Kaplička – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (kaplička s nejasným zasvěcením se nachází na 

návsi v Bohuslavicích, tj, obec mezi Novou Říší a Vápovicemi, JZ od Zdeňkova a VJV 

od Vystrčenovic). 

 

Kaplička – J (kr. V) – 12,2 km JV od Telče (kaplička bez bližších podrobností se nachází pod 

2 lipami na rozcestí při J okraji obce Bohusoudov, tj. osada SSV od Horní Slatiny, JV 

od Červeného Hrádku a SZ od Kníníc). 
 



Kaplička Březinova – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (kaplička se nachází na SZ okraji obce 

Nová Říše, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od Bohuslavic). 
 

Kaplička Navštívení Panny Marie – J (kr. V) – 13 km JV od Telče (kaplička se nachází na 

návsi Zdeňkova /nedaleko od obecního úřadu/, tj. obec mezi Želetavou a Novou Říší, J 

od ob. Rozseč a SSV od Krasonic – kulturní památka).  

 Syn.: Kaple. 
 

Kaplička Nejsvětější Trojice – J (kr. V) – 12,1 km JV od Telče (pozdně barokní kaplička 

s poklonou Nejsvětější Trojici postavená kolem r. 1800 se nachází při J okraji obce 

Rozseč u rozcestí na Zdeňkov a Bohuslavice – kulturní památka).  

 Syn.: Výklenková kaplička – poklona. 

 

Kaplička Neposkvrněného početí P, Marie – J (kr. V) – 10,9 km JV od Telče (kaplička se 

nachází u silnice z obce Rozseč na Bohuslavice, nedaleko odbočky k osadě Otvrň, JV 

od Vápovic a SZ od Zdeňkova). 

 

Kaplička Panny Marie – J (kr. V) – cca 6,2 km VJV od Telče (kaplička na katastru ob. 

Dyjice, nad studánkou Panny Marie, SV od Dyjic a J od Dyjičky – není zakreslena na 

mapách, ale je o ní zmínka ve vazbě „nachází se nad studánkou Panny Marie“ v NRPS a 

zmiňuje se o ní také VMTO. 
 

Kaplička Panny Marie – J (kr. V) – 6,9 km JZ od Telče (nachází se na katastru Mysletic, na 

vrchu Lopata /645/, tj. vrch, JJV od Olší, SZ od Mysletic a SV od ob. Řečice).  

 Syn.: Kaplička. 
 

Kaplička Panny Marie – J (kr. V) – 11,6 km VSV od Telče (kaplička z r. 1836 se nachází na 

katastru Sedlatic, stojí na křižovatce silnic v obci Sedlatice, tj. obec SV od Staré Říše, 

SSZ od Markvartic a  J od Hladova – kulturní památka).  

 Syn: Kaple (VMTO), Kaple Panny Marie, Kaplička. 
 

Kaplička Panny Marie Vyderské – „poklona“ – J (kr. V) – cca 9,4 JV od Telče (kaplička 

na katastru Bohuslavic, pod památnou lípou, při silnici 407 směrem na Novou Říši, S od 

vrchu Kalvárie /594/.  
 

Kaplička P. Marie – J. (kr. V) – 13 km JV od Telče (nachází se na katastru Zdeňkova, v obci 

Zdeňkov, tj. obec mezi Želetavou a Novou Říší, J od ob. Rozseč a SSV od Krasonic). 

 Syn.: Kaple (MPČ). 
 

Kaplička s léčivým pramenem – J (kr. V) – tato kaplička z r. 1865 se podle BL nachází u 

obce Dyjice v prostoru „U loužku“, ale nepodařilo se ji dosud na mapách nalézt a ani na 

stránkách www ob. Dyjice není o ní zmínka. 
 

Kaplička sv. Barbory – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (kaplička z r. 1659 se nachází 

nedaleko kostela v Urbanově, tj. obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od 

Ořechova). 

 Syn.: Kaple sv. Barbory. 
 



Kaplička sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 3 km ZSZ od Telče (novogotická kaplička 

z počátku 20. stol. se nachází v západní části Hostětic, tj.obec S od Krahulčí, J od 

Vanova a JV od Lhotky). 
 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 3.1 km VJV od Telče (kaplička se nachází na 

katastru v Dyjicích, v Dyjicích, tj. obec JZ od Ořechova, SZ od Zvolenovic a SV od 

Kostelní Myslové).  

 Syn.: sv. Jan Nepomucký. 

 

Kaplička u Olšan – J (kr. V) – 8,4 km VJV od Telče (kaplička se nachází v jižní části 

katastru Olšan u památné lípy velkolisté při cestě z Olšan do Nové Říše, Z od Staré Říše 

a SZ od Vápovic). 

 

Kapličky Křížové cesty – J (kr. V) – podle VMTO vedla křížová cesta s 9 kapličkami od 

Štěpnice po Kalvárii stojící při kapli sv. Karla Boromejského – prvá kaplička se nachází 

u rybníka Nadymáku v Telči-Štěpnici a 9 kaplička se nachází pod Kalvárií – BL je zde 

8 kapliček.  

 Syn: Křížová cesta v Telči (BL). 
 

Klášter v Knínicích – jezuitský klášter je uveden v souvislosti s kostelem Povýšení svatého 

Kříže v Knínicích,. s potvrzením existence v r. 1717, ale bližší podrobnosti se dosud 

nepodařilo nalézt – nyní je zde sýpka. 
 

Klášter Premonstrátů – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (klášter založený v r. 1211 se 

nacházel v Nové Říši, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od 

Bohuslavic – v r. 1430 byl klášter pobořen a znovu vybudován. V r. 1641 byl panenský 

klášter změněn na mužský klášter. Poslední přestavba proběhla v r. 1821. Původně se 

jednalo o ženský klášter a od roku 1597 se změnil na mužský klášter. V letech 1950-

1989 byl klášter uzavřen a v r. 1991 se jej znovu ujali premonstráti – v současné době je 

i s klášterní zahradou národní kulturní památkou). 

 Syn.: Canonia Neorisensis, Kanonie řádu sv. Norberta (VMTO), Kanonie sv. Petra a Pavla, 

Klášter Nová Říše, Klášter Novoříšský (také VMTO), Klášter Novo-Říšský (VMTO), 

Klášter premonstr. (BTM), Klášter Premonstrátský, Kloster, Novoříšský klášter (také 

MPČ), Novoříšský premonstrátský klášter (MPČ), Panenský klášter „Blahosl. P. Marie“ 

řádu premonstrátského  (VMTO), Premonstrátský klášter. 

 Poznámka: na www stránkách nemovitých památek okresu Jihlava patří pod tento klášter 

následující chráněné objekty: Kostel sv. Petra a Pavla, klášter čp. 1, kašna se sochou 

Chrona, kaple sv. Anny, klášter čp.2, rajský dvůr-schadoště, klášterní zahrada, ohradní 

zeď a schodiště, hřbitovní zeď – ohradní a opěrná zeď, krucifix.  
 

Kolej „Tovaryšstva Ježíšova“ – J (kr. V) tato kolej se podle VMTO nacházela v Telči v 

letech 1656-1773,  V současné do je zde Univerzitní centrum Telč. 
 

Kostel Jména Ježíš – J (kr. V) cca 185 m od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

(kostel z let 1663-1667 v Telči, na SZ okraji náměstí Zachariáše z Hradce, původně byl 

součástí bývalé Jezuitské koleje – jedná se o kulturní památku).  

 Syn.: Fil. Kostel Jména Ježíš (VMTO), Jméno Ježíš. 
 



Kostel Matky Boží – J (kr. V) – 917 m JV od dolní kašny na náměstíZachariáše z Hradce 

(původně gotický hřbitovní kostel v telčském Starém Městě se nachází při Z okraji 

Staroměstského rybníka, prvá zpráva o tomto kostele je z r. 1385 – kulturní památka).  

 Syn.: Fil. Kostel Matky Boží (VMTO), Chrám Matky Boží (VMTO), Kostel Matky Boží 

Staroměstské (VMTO), Matka Boží, Svatyně Matky Boží (VMTO). 
 

Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (kostel z r. 1908 se 

nachází v ob. Rozseč, tj. obec S od Zdeňkova, SZ od Jindřichovic a JZ od Svojkovic – 

kostel se nachází na místě dřívější Kaple sv. Barbory z r. 1781). 

 Syn.: Kostel Božského Srdce Ježíšova (VMTO), Kostel Božského srdce Páně (také MPČ). 

 

Kostel Panny Marie – J (kr. V) – podle VMTO se tento konventní kostel nacházel na 

katastru Nové Říše a byl součástí Novoříšského kláštera. 
 

Kostel Panny Marie Humberské – J (kr. V) – 14,5 km JV od Telče (poutní novogotický 

kostel postavený v r. 1900 na místě původní kaple z r. 1664 se nachází na katastru 

Krasonic,  na vrchu Humberk, V od Krasonic, SZ od ob. Meziříčko a J/JJV/ od 

Zdeňkova, viz také heslo Kaple Narození Panny Marie /jak je uvedeno na turistických 

mapách/ – nyní je to kulturní památka) 

 Syn.: kaple Narození Panny Marie, Kaple Panny Marie Humberské, Poutní kostel panny 

Marie Humberské. 
 

Kostel Povýšení svatého Kříže – J (kr. V) – 14,9 km JV od Telče (nachází se na katastru 

Knínic,  v obci Knínice. Je to barokní kostel z r. 1717  s přilehlou budovou sýpky /dříve 

obytná část kláštera/ – chráněná kulturní památka.  

 Syn.: Kostel Povýšení sv. Kříže. 
 

Kostel sv. Anny – J (kr. V) – cca 270 m V od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

(hřbitovní kostel v Telči-Podolí z let 1695-1698 se nachází na hřbitově při J okraji 

Štěpnického rybníka – je veden jako kulturní památka).  

 Syn.: Hřbitovní kostel sv. Anny (VMTO), Kostelík sv. Anny (VMTO). 
 

Kostel svatého Ducha – J (kr. V) – cca 130 m JJV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z 

Hradce (českobratrský evangelický gotický kostel z 15. stol. stojí na místě původního 

románského kostela a nachází se v Telči, v Palackého ul. – je veden jako kulturní 

památka). 

 Syn.: Kostel sv. Ducha, Sv. Duch. 
 

Kostel sv. Bartoloměje – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (kostel z počátku 19. stol. 

v Radkově, tj. obec SZ od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ od Zvolenovic – podle 

VMTO byl kostel přestavěn do dnešní podoby v r. 1818 – kulturní památka).  

 Syn.: Kostel svatého Bartoloměje. 

 

Kostel sv. Jáchyma – J (kr. V) – 5,6 km ZJZ od Telče (raně barokní kostel z r. 1682 se 

nachází na návrší SSZ od Dobré Vody, Z od osady Papírna a J od Mrákotína – je 

uveden jako kulturní památka).  

 Syn.: Kaple sv. Jáchyma (VMTO), Kaple sv. Joachyma, Kostelík sv. Jáchyma (MPČ a 

VMTO), Svatý Jáchym. 

 



Kostel sv. Jakuba Staršího – J (kr. V) – cca 260 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce (kostel poprvé zmiňovaný v r. 1372 (podle VMTO je ze 13. stol. a udává se 

rok 1273)  se nachází na náměstí Jana Krypty v Telči – je veden jako kulturní památka). 

 Syn.: Farní hrám Páně sv. Jakuba Většího (VMTO), Farní chrám sv. Jakuba (VMTO), 

Kostel svatého Jakuba Staršího, Kostel sv. Jakuba (také VMTO), Kostel sv. Jakuba 

Většího, Svatý Jakub. 
 

Kostel sv. Jana Křtitele – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (kostel z 1. třetiny 13. stol. /podle 

MPČ v r. 1230/ v Urbanově, tj. obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od 

Ořechova – goticky byl přestavěn v 15. stol., po roce 1780 došlo k přestavbě do 

současné barokní podoby – kulturní památka).  

 Syn.: Kostel Narození sv. Jana Křtitele (MPČ), Kostel svatého Jana Křtitele. 

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – podle VMTO se tento kostel z 18.stol. nacházel 

za městem Telč, ale není uvedeno kde a nepodařilo se jej nalézt ani na mapách. 

 Poznámka: Možná se jedná o stejnojmenný kostel na katastru Krahulčí, mimo jiné i 

vzhledem k jeho vzdálenosti od Telče. 
 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 1,7 km Z(JZ) od Telče (poutní barokní kostel 

z let 1726-1729  na katastru Krahulčí se nachází V od Krahulčí, JV od Hostětic a SSV 

od Horní Myslové – kulturní památka).  

 Syn.: Kostel svatého Jana Nepomuckého, St. Johann Nep., Svatý Jan Nepomucký 
 

Kostel sv. Maří Magdaleny – J (kr. V) – 9,9 km SSZ od Telče (barokní kostel s 

pozdně gotickým jádrem z počátku 13. stol. se nachází uprostřed ohrazeného hřbitova 

v SZ části obce Růžená, tj. ob. JZ od Čenkova, JV od Lovětína a Z od ob. Hodice – 

kostel byl několikrát upravován – jedná se o kulturní památku). 

 Syn.: Kostelík sv. Maří Magdaleny (MPČ), Kostel svaté Maří Magdalény, St. Magdalena. 
 

Kostel sv. Petra a Pavla – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (kostel byl postaven v r. 1504 na 

místě starého kostela v Nové Říši, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a 

JZ od Bohuslavic – kostel je spojovací chodbou spojen s místním klášterem).  

 Syn.: (?)Chrám Páně (VMTO), Opatský kostel sv. Petra a Pavla. 

 Poznámka: Nový chrám Páně byl založen v r. 1677 
 

Kostel sv. Václava – J (kr. V) – 4.5 km JJV od Telče (hřbitovní kostel v ob. Kostelní 

Myslová, tj. obec J od Horní Myslové, JV od Borovné a SZ od Myslůvky – kostel 

s hřbitovem se nacházejí uprostřed obce, nedaleko Obecního úřadu – prvá zmínka o 

kostele je z r. 1253, ale věž byla postavena až v polovině 16. stol., do dnešní podoby byl 

podle VMTO přestavěn v r. 1795 – chráněná památka).  

 Syn.: Hřbitovní kostel svatého Václava. 
 

Kostel sv. Víta  – J (kr. V) – 10,1 km SV od Telče (pozdně gotický kostel poprvé 

připomínaný v r. 1365 se nachází v Pavlově, tj. ob. JV od Stajiště, JJZ od Otína a AZ od 

Dlouhé Brtnice – do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech 1772-1775 – kulturní 

památka – VMTO uvádí, že pochází z r. 1350, ale s poznámkou „…Z té doby, ne-li 

starším…“). 
 



Kostel svatého Jáchyma – J (kr. V) – 5,6 km ZJZ od Telče (nachází se na katastru 

Mrákotína, SZ u Dobré Vody, SV od Pařezitého rybníka a J od Mrákotína.  

 Syn.: Kostel sv. Jáchyma. 
 

Kostel svatého Jiljí – J (kr. V) – 5,7 km ZSZ od Telče (hornický kostelík z r. 1682 na 

katastru Mrákotína byl poprvé uváděný v r. 1398 a později byl pozdně goticky 

přestavěn. Nachází se v Mrákotíně, tj.ob. Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od 

Borovné – v letech 1806-1807 byl klasicistně přestavěn – je chráněn jako kulturní 

památka).  

 Syn.: Farní chrám sv. Jiljí (VMTO), Kostel sv. Jiljí. 
 

Kostel svatého Vavřince  – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (barokní kostel je poprvé 

zmiňován v r. 1311 a nachází se na katastru Krasonic, JV od zámku v Krasonicích, tj. 

obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova – dnešní 

barokní podobu získal při přestavbě v r. 1771 – kulturní památka).  

 Syn.: Kostel sv. Vavřince (MPČ a VMTO), Sv. Vavřinec.  
 

Kostel svatého Vojtěcha – J (kr. V) – 3,3 km S/SV/ od Telče, (původně raně renesanční 

kostel postavený po roce 1516, ale připomínaný až v r. 1658 se nachází při silnice 

Studnice-Telč, J od Dtudnice, SV od Volevčic, JZ od Studnického rybníka – kulturní 

památka). 

 Syn.: Kaple svatého Vojtěcha, Kaple sv. Vojtěcha (také VMTO), Kostel sv. Vojtěcha, 

Kostelíček sv. Vojtěcha (VMTO). 
 

Kostel Všech svatých – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (barokní kostel na katastru Staré 

Říše z r. 1759 se nachází ve Staré Říši, tj. obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od 

ob. Sedlatice – kostel byl postaven v r. 1758 po požáru na místě původního gotického 

kostela z konce 14. století, zasvěcený sv. Petru – kulturní památka). 
 

Kostelík sv. Kříže  – J (kr. V) – 7,8 km JV od Telče (kostelík na rozhraní katastru 

Vystrčenovice a Nová Říše z r. 1708 se nachází u Brázdova Mlýna, tj. mlýn na katastru 

Vystrčenovic, na potoce Řečice, pod Brázdovým rybníkem, SZ od Nové Říše a SV od 

ob. Dolní Vilímeč – na starých mapách je v okolí  zakreslena kaplička /Kreuz Kapelle/ u 

osady U Brázdových a to je pravděpodobně uváděný kostelík – chráněná památka).  

 Syn.: Kaple sv. Kříže (VMTO), Kaplička, Kreuz Kapelle. 

 Poznámka: Název je podle Historie obce Vystrčenovice, ale je i u MPČ a na www 

nemovitých památek okresu Jihlava je uveden jako Kaple ke které patří jako památky 

také schodiště, terasa a socha Vítězného Krista.  
 

Kříž(e) (= také Krucifix) a Křížové kameny (= také Smírčí kříže)  – vzhledem k velkému 

množství a často s nejasnou polohou v jednotlivých obcích a jejich různý výklad 

v názvosloví je v tomto souboru jednotlivě většinou neuvádím, zvláště proto, že na 

mapách jsou vyznačené jen zřídka, nebo je jejich poloha oproti popisu nepřesná. 
 

Křížová cesta – J (kr. V) – 0,6-3 km SZ od Telče (raně barokní křížová cesta z 18. stol. 

začínala  na okraji Telče a končila u Kaple sv. Karla Boromejského, JV od Vanova, SV 

od Hostětic a JZ od Volevčic – do dnešní doby se zachovalo ještě 9 zachovalých 

kapliček – podle BL je zde „…Celkem je osm zastavení křížové cesty zakončené 



kalvárií a kaplí Karla Boromejského…“ a dále „…V Telči je pouze osm kapliček, 

pravděpodobně už když byly stavěny bylo myšleno na deváté jako sousoší Kalvárie a 

desáté zastavení u kaple Karla Boromejského…“)  

 Syn.: .Křížová cesta ke kapli Karla Boromejského (BL), Zastavení křížové cesty (BL). 

 Poznámka: u BL je zaznamenána poloha jednotlivých kapliček a jejich popis – uvádím zde 

jen stručně jejich polohu podle BL: 1 zastavení: „…v ulici Jihlavská naproti budově 

bývalé orlovny (bývalé kino)…“ – 2 zastavení: „…u Kotnova mlýna nenápadně 

obestavěné ohradní zdí tzv. školního statku, bývalého areálu panského dvora…“ – 3 

zstavení: „…po levé straně na kraji města pod ulicí Batelovská směrem do Vanůvku, 

skryté v listnatém porostu u vodoteče vytékající z Roštejnského rybníka…“ – 4 

zastavení: „…u Roštejnského rybníka…“ – 5 zastavení: „…u rozcestí směr Vanov a 

Pelhřimov…“ – 6 zastavení: „…u silnice směrem dále od Telče k vesnici Vanov…“ – 7 

zastavení: „…dále od silnice v poli směrem z Telče blíž k Vanovu…“ – 8 zastavení: 

„…poslední směrem ke kapli sv. Karla Boromejského, stojí uprostřed pole…“. 

Zastavení 1-5 je na katastru Telče a zastavení 6-8 je na katastru Vanova. 
 

Křížová cesta – J (kr. V) – 9,7-10 km JV od Telče (křížová cesta začíná v Želetavské ul 

v Nové Říši a končí na vrchu Kavárie JV od Nové Říše, JJZ od Bohuslavic a SV od 

Červeného Hrádku, viz také heslo Kapličky Křížové cesty – kulturní památka). 

 Syn.: Novoříšská Křížová cesta. 
 

 

Kříž V Brance – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (podle MPČ pochází z r. 1825, ale není 

uvedeno místo kde se v Urbanově nachází – podle fotografií se pravděpodobně jedná o 

kříž u zdi kostela mezi brankou a bránou v kostelní zdi v Urbanově, tj. obec JV od ob, 

Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od Ořechova). 

 

LX 

MX 

Maria Celská kaple – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o menší kapli z r. 1752, která by se 

měla nacházet na konci vsi Olšany, ale to jsem na mapách nenalezl. 
 

Mariánský sloup – J (kr. V) – cca 14 km JV od Telče (sloup z r. 1720 se nachází na katastru 

Krasonic a podle MPČ stojí v ob. Krasonice, tj. ob. mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV 

od Nové Říše a SZ od Šťepkova, www Dějiny Krasonic udávají, že se nachází na dolní 

návsi Krasonic). 

 Syn.: Sloup Marianský (VMTO), Sloup se sochou Panny Marie (také PMČ), Věž 

Davidova ochranitelka Turrských (VMTO podle nápisu na podstavci). 

 

NX 

OX 

PX 

Pohřební kaple Všech svatých – J (kr. V) – nachází se v Telči, u zámku v SZ části náměstí 

Zachariáše z Hradce. Kaple byla vybudována v r. 1580. 

 Syn.: Kaple Všech svatých, Kaple Všech Svatých (VMTO), Zámecká kaple Všech Svatých 

(VMTO). 
 



Poklona za městem – J (kr. V) – cca 850 m ZSZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní výklenková kaplička-poklona z počátku 19. stol. se podle BL 

nachází „…přibližně 200m západně od města, vlevo při silnici na České Budějovice 

směrem z Telče na Krahulčí…“.  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona se soškou sv. Jana Nepomuckého (BL). 
 

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 1,7 km Z(JZ) od Telče (barokní 

kostel z r. 1726-1729 s nedostavěným františkánským klášterem se nachází při silnici 

Krahulčí-Telč, na katastru ob. Krahulčí, tj. ob. SV od Borovné, J od Hostětic a V od 

Mrákotína).  

 

QX 

RX 

Radkovská poklona – J (kr. V) – cca 1,4 km JJV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní výklenová kaplička-poklona z 18. stol. se podle BL nachází  

„…v ulici Radovská před domem č. p. 252…“.  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona (BL). 

 

ŘX 

SX 

Slavatovská poklona – J (kr. V) – cca 504 m SZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní výklenková kaplička-poklona z 18. Stol. se nachází podle BL 

„…na telčském předměstí v ulici Slavatovská před budovou č. p. 92 (bývalý panský 

lihovar), situovaná čelně směrem k silnici, k zámeckému skleníku č. p. 138…“.  

 Syn.: Výklenková kaplička s obrazem sv. Barbory (BL). 

 

Sloup – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o sloup s neuvedenou náboženskou tematikou na 

katastru Studnice, při jižním okraji Studnice, nyní v její jižní části u silnice Studnice-

Telč. SZ od Mysliboře a V od ob. Vanůvek. 
 

Sloup Božích Muk – J (kr. V) – podle VMTO se tento sloup z r. 1485 nacházel v Telči-

Starém městě ještě po r. 1900 
 

Sloup se sochou Immaculaty – J (kr. V) – cca 890 m JJV od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (Podle BL se nachází tento raně barokní sloup z r. 1673 na 

náměstí U Matky Boží ve Starém Městě /v Telči/, u vchodu na hřbitov nedaleko kostela 

Matky Boží).  

 Syn.: Mariánský sloup, Sloup Mariánský (VMTO), Sloup se sochou Panny Marie , Sloup 

se sochou Panny Marie Immaculaty. 
 

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty se sochami světců – J (kr. V) - cca 40 m JV od dolní 

kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči  (podle BL se jedná o barokní sloup z r. 

1718 /udává se také rozmezí let 1716-1720/– jedná se o kulturní památku). 

 Syn.: Barokní Mariánský sloup (BL), Mariánský morový sloup, Mariánský sloup (BL), 

Morový sloup (BL), Oblakový sloup (BL). 



 Poznámka: VMTO jej popisuje takto: „…Na vysokém sloupě uprostřed Panna Maria, 

kolem sochy sv. Jakuba, Šebestiana, Rocha, Františka Xav., Jana Nep., Anděla 

Strážného; ve výklencích sv. Maří Magd. a Rosalie, na zábradlí sošky andílků. 

Letopočet 1720…“. 
 

Sloup se Sochou Panny Marie  – J (kr. V) – 14,3 km JV od Telče (sloup se sochou z r. 1720 

se nachází na katastru Krasonice,  na dolní návsi u tří lip v Krasonicích, tj. obec mezi 

Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova – kulturní památka). 

 Syn.: Mariánský sloup. 
 

Sloup s obrazem sv. Vojtěcha – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o sloup z r. 1763 v okolí 

Kostela sv. Vojtěcha na katastru ob. Studnice, při silnici Studnice-Telč, ZSZ od 

Mysliboře. 

 

Smírčí kříž – J (kr. V.) – cca 80 m Z od dolní kašny na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 

(tento kříž je uložen na dvoře Městského úřadu /čp. 10/ na Náměstí Zachariáše z Hradce 

– chráněná památka). 
 

Socha Anděla Strážce – J (kr. V) – socha se nachází cca 260 m J od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v ul. Na Dlážkách. 
 

Socha Archanděla Michaela – J (kr. V) – cca 300 m JJZ od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, v ulici Na Dlážkách 

/podle BL u domu čp. 78 kde je nyní hotel Na Hrázi/, JZ od Horní brány – BL ji uvádí 

z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Socha archanděla Michaela (BL). 
 

Socha Archanděla Rafaela – J (kr. V) – cca 740 m JJV od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. se nachází v Telči,v ulici na 

Dlážkách, SZ od kostela Matky Boží – BL ji udává z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Archanděl Rafael. 

 

Socha Archanděla Gabriela – J (kr. V) – cca 885 m JV od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha /podle BL z let 1750-1770/ se nachází na 

náměstí U Matky Boží v Telči – BL upřesňuje, že „…Staré Město, U Matky Boží, při 

pravé straně u vstupní brány kostela Matky Boží…“ ). 
 

Socha Panny Marie – J (kr. V) – cca 885 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce (barokní socha /podle BL z leti 1750-1770/ se nachází ve Starém Městě na 

náměstí U Matky Boží v Telči – BL doplňuje, že „…stojí na levé straně u vstupné brány 

kostela Matky Boží, orientovaná souběžně se zdí čelem k severu…“).  

 Syn.: Socha Panny Marie ze skupiny Zvěstování (BL). 
 

Socha Panny Marie – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (nachází se u Kříže Kalvárie u Kaple sv. 

Karla Boromejského, tj. kaple z r. 1663 na katastru Vanova, JV od Vanova, JZ od 

Volevčic a SV od Hostětic). 

 

Socha svatého Antonína z Padovy – J (kr. V) – cca 4,8 km JJZ od Telče ( podle MPČ se 

nachází na katastru ob. Černíč a to na okraji obce Myslůvka, když se dříve nacházela na 

kamenném mostě přes potok Myslůvka – kulturní památka).  



 Syn.: Socha svatého Antonína, sv. Antonín z Padovy. 
 

Socha svatého Floriána – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (socha stojí na náměstí v Nové 

Říši, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od Bohuslavic – kulturní 

památka).  

 Syn.: Socha sv. Floriána (VMTO). 
 

Socha svatého Jana Křtitele – J (kr. V) – podle MPČ se tato socha z r. 1743 nachází v okolí 

Mrákotína na hrázi nádrže /pravděpodobně je myšlen Hamerský rybník/ při silnici 

směrem na Telč – ale jiné podklady a přesnou polohu místa se mi dosud nepodařilo 

zjistit. 

 

Socha svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 1 km Z od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (nachází se u silnice Telč-Krahulčí v místech napojení 

Hradecké ulice, V od Pospíchalova rybníka).  

 Syn.: Socha sv. Jana Nepomuckého, Sv. Jan Nepomucký. 

 

Socha svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 5,7 km ZSZ od Telče (podle MPČ se tato 

socha z r. 1762 nachází na katastru Mrákotína , u kostela sv. Jiljí v Mrákotíně, tj.ob. Z 

od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od Borovné – kulturní památka).  

 Syn.: Socha sv. Jana Nepomuckého (MPČ). 

 

Socha svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (socha stojí u Kláštera 

v Nové Říši, tj. obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od Bohuslavic – 

kulturní památka). 

 Syn.: Socha sv. Jana Nepomuckého. 
 

Socha svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 4,8 km JJZ od Telče ( podle MPČ se 

nachází na katastru ob. Černíč a to na okraji obce Myslůvka, když se dříve nacházela na 

kamenném mostě přes potok Myslůvka – kulturní památka).   

 Syn.: sv. Jan Nepomucký. 
 

Socha sv. Anděla Strážce – J (kr. V) – cca 255 m JJV od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, v ulici Na Dlážkách, JZ od 

křižovatky u Horní brány – podle BL pochází z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Socha Anděla Strážce (BL), Socha sv. Anděla strážce (BL). Socha svatého Anděla 

strážce. 
 

Socha sv. Donáta u kostela sv. Anny – J (kr. V) – cca 256 m VJV od Dolní kašny na 

náměstí Zachariáše z Hradce v Telči (podle BL to je barokní socha z 18 stol. nacházející 

se před vstupní bránou k hřbitovnímu kostelu sv. Anny, na spojnici ulic Svatoanenská a 

Masarykova). 

 Syn.: Socha sv. Donáta (BL). 
 

Socha sv. Floriána – J (kr. V) – cca 13,9 km JV od Telče (nachází se na katastru Krasonic, 

při zdi hřbitova na severním okraji Krasonic, JZ od Podhájeckého rybníka a ZSZ od 

vrchu Hemberk /588/).   

 Syn.: Socha svatého Floriána. 
 



Socha sv. Huberta – J (kr. V) – 7,8 km SSZ od Telče (socha stála podle VMTO na nádvoří 

hradu Roštýn, tj. pozdně gotický hrad z 1. poloviny 14 stol. – nachází se na katastru ob. 

Doupě,  J od ob. Růžená, SZ od Třeštic a SZ od Řidelova). 

 

Socha sv. Jana – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (nachází se u Kříže Kalvárie u Kaple sv. Karla 

Boromejského, tj. kaple z r. 1663 na katastru Vanova, JV od Vanova, JZ od Volevčic a 

SV od Hostětic). 

 

Socha sv. Jana  – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (socha z r. 1720 /podle VMTO/ se nachází 

na katastru Krasonic, podle MPČ v Krasonicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, 

JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova – podle www Dějiny Krasonic se nachází v horní 

části Krasonic). 
 

Socha sv. Jana Křtitele – J (kr. V) – 1 km SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (barokní socha z 18. stol. se nachází v Telči, v ulici Na Dlážkách S od kostela 

Matky Boží – BL ji uvádí z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Jan Křtitel, socha svatého Jana Křtitele, sv. Jan Křtitel. 
 

Socha sv. Jana Křtitele – J (kr. V) – 5,7 km ZSZ od Telče (socha na katastru Mrákotína, tj. 

ob. Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od Borovné – socha se nachází u potoka ve 

východní části obce – chráněná památka). 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 270 m JJZ od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z poloviny 18. stol. v Telči, při jižním břehu 

Ulického rybníka v ul. Na Hrázi – kulturní památka).  

 Syn.: Socha svatého Jana Nepomuckého, Socha sv. Jana Nepomuckého Na Hrázi (BL), sv. 

Jan Nepomucký. 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 410 m JJV od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, v ulici Na Dlážkách 

/podle BL SV od budovy čp. 62/, J od Horní brány – BL ji udává z let 1750-1770 – 

kulturní památka).   

 Syn.: Socha svatého Jana Nepomuckého. 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 1 km Z od Telče (barokní socha z r. 1768 se 

podle BL nachází: „…u křižovatky ulic Hradecká a Slavatovská, nachází se v 

bezprostřední blízkosti benzínové pumpy u silnice směrem do Krahulčí…“ – na 

turistické mapě je vyznačena – kulturní památka).  

 Syn.: Socha sv. Jana Nepomuckého směr Krahulčí (BL), sv. Jan Nepomucký. 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 1,2 km JJV od Dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z r. 1768 se podle BL nachází „…v blízkosti 

parního mlýna, stojí v krajinném prostředí u mohutné hráze Staroměstského rybníka při 

silnici směrem k židovskému hřbitovu…“ – chráněná památka),  

 Syn.: Socha svatého Jana Nepomuckého, Socha sv. Jana Nepomuckého u parního mlýna 

(BL). 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 4,8 km JJZ od Telče (socha z 1.poloviny 18.stol. 

se nachází při JV okraji ob. Myslůvka, při silnici mezi domy čp. 11 a 13). 
 



Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (socha z r. 1729 se nachází 

v parku u kostela v Urbanově, tj. obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ od 

Ořechova – kulturní památka).  

 Syn.: Socha svatého Jana Nepomuckého. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (socha z r. 1898 stojí u 

kostela ve Staré Říši, tj. ob. Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob. Sedlatice). 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (socha z r. 1720 se nachází ve 

vsi Krasonice, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od 

Šťepkova – kulturní památka). 

 

Socha sv. Jana Paduánského – J (kr. V) – 4,8 km JJZ od Telče (socha z 1.poloviny 18.stol. 

se nachází při JV okraji ob. Myslůvka, při silnici mezi domy čp. 11 a 13). 

 

Socha sv. Magdaleny – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (nachází se u Kříže Kalvárie u Kaple 

sv. Karla Boromejského, tj. kaple z r. 1663 na katastru Vanova, JV od Vanova, JZ od 

Volevčic a SV od Hostětic). 

 

Socha sv. Markéty u kašny – J (kr. V) – socha ze 2. pol. 17. stol. se nachází na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči – název podle BL. – kulturní památka. 

 Syn.: Dolní kašna se sochou sv. Markéty, Kašna Dolní se sochou sv. Markéty (BL), kašna 

se sochou sv. Markéty, Socha sv. Markéty. 

 Poznámka: Socha je součástí Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Ale 

podle BL je renesanční Dolní kašna je z r. 1611 a barokní socha je z r. 1717 – proto u 

sochy údaj na www stránkách ze 2.pol. 17.stol. je pravděpodobně chybný. 
 

Socha sv. Máří Magdalény – J (kr. V) – cca 530 m JJV od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, v ulici Na Dlážkách, JV 

od sochy sv. Jana Nepomuckého – podle BL je z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Socha svaté Máří Magdalény, Sv. Máří Magdaléna, 
 

Socha sv. Prokopa – J (kr. V) – cca 260 m SSZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, na ulici Na Baště, J od cukrárny U 

Matěje /ale přes ulici/ a SV od Muzea Vysočiny – chráněná památka). 
 

Socha sv. Prokopa – J (kr. V) – 13 km JV od Telče (socha ze šamotové hlíny z r. 2013 se 

nachází na návsi ve Zdeňkově, tj. obec mezi Želetavou a Novou Říší, J od ob. Rozseč a 

SSV od Krasonic – stojí na místě dřívější zničené sochy). 
 

Socha sv. Rocha – J (kr. V) – cca 13,9 km JV od Telče (nachází se na katastru Krasonic, při 

zdi hřbitova na severním okraji Krasonic, JZ od Podhájeckého rybníka a ZSZ od vrchu 

Hemberk /588/).  

 Syn.: Socha svatého Rocha. 

 

Socha sv. Šebestiána – J (kr. V) – cca 13,9 km JV od Telče (nachází se na katastru Krasonic, 

při zdi hřbitova na severním okraji Krasonic, JZ od Podhájeckého rybníka a ZSZ od 

vrchu Hemberk /588/).  

 Syn.: Socha svatého Šebestiána. 

 



Socha sv. Vendelína – J (kr. V) – cca 650 m JJV od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní socha z 18. stol. v Telči, v ulici Na Dlážkách, SZ od sochy 

Archanděla Rafaela – BL ji uvádí z let 1750-1770 – kulturní památka).  

 Syn.: Socha svatého Vendelína, Sv. Vendelín. 

 

Socha sv. Vendelína – J (kr. V) – cca 13,9 km JV od Telče (nachází se na katastru Krasonic, 

při zdi hřbitova na severním okraji Krasonic, JZ od Podhájeckého rybníka a ZSZ od 

vrchu Hemberk /588/).  

 Syn.: Socha svatého Vendelína. 

 

Socha Vítězného Krista – J (kr. V) – 4.5 km JJV od Telče (litinová socha se nachází 

nedaleko fary v Kostelní Myslové, tj. obec J od Horní Myslové, JV od Borovné a SZ od 

Myslůvky). 
 

Sousoší Kalvárie – J (kr. V) – podle BL se nachází toto barokní sousoší na konci Křížové 

cesty z Telče u kaple Karla Boromejského u Vanova 
 

Sousoší Svaté Rodiny – J (kr. V) – cca 237 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (barokní sousoší z r. 1727 se nachází  nedaleko Horní brány, na rohu 

ul. Svatoanenské a Furchovy v Telči – chráněná památka).  

 Poznámka: Podle BL je sousoší tvořeno sv. Josefem, Pannou Marií a Ježíšem. 
 

Sousoší Zvěstování – J (kr. V) – podle BL se jedná o sousoší na náměstí U Matky Boží 

v Telči. 
 

Svaté obrázky – vzhledem k jejich často nejasným výkladům a udání poloh v terénu je 

v tomto souboru neuvádím. 
 

Synagoga Telč – J (kr. V) – cca 140 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

(bývalá synagoga z r. 1904 při vnitřní části opevnění Telče, v ul. na Parkáně – nyní je 

zde podle www stránek odloučené pracoviště Národního památkového ústavu). 

 

ŠX 

Štěpnické poklony – J (kr. V) – 209 a 230 m SSZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (dvě barokní výklenkové kapličky-poklony  z 18.stol. se nacházejí 

v ul. Na Baště, poblíže areálu zámku – obě jsou podle BL evidované jako památky a to 

poklona, poř. č. 5311 a poklona, poř. č. 5312. 

 

TX 

Trojanův kříž – J (kr. V) – 9,3 km SSZ od Telče (tento kříž se nachází na katastru Růžená, 

na okraji lesa u kóty 639, JV od Růžené, J od Obecního rybníka a SV od Růženského 

rybníka – kulturní památka). 

 

UX 

VX 

Výklenková kaple Zvolenovice – J (kr. V) – 4,1 + 4,3 km JV od Telče (2 kaple z r. 1880 se 

nacházejí na katastru Zvolenovice, u silnice ze  Zvolenovic do Telče, jedna se nachází 



nedaleko dom č. 24 /4,3 km JV od Telče/ a druhá V od domu č. 36 /4,1 km JV od Telče/ 

- prvá je vedena jako kulturní památka).  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona. 
 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – cca 213 m SZ od dolní kašny na Náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (nachází se na břehu Štěpnického rybníka v ul. Na Baště – chráněná 

památka).  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona. 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – cca 235 m SZ od dolní kašny na Náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (nachází se na břehu Štěpnického rybníka v ul. Na Baště – chráněná 

památka). 

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona. 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 3.1 km VJV od Telče (nachází se na návsi v ob. Dyjice, tj. 

obec JZ od Ořechova, SZ od Zvolenovic a SV od Kostelní Myslové – chráněná 

památka.  

 Syn.: Výklenková kaplička – poklona. 
 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 4.4 km JV od Telče (kaplička na katastru Zvolenovic, 

„někde“ u Zvolenovic /nebo ve Zvolenovicích/, tj. ob. JV od ob. Dyjice,  SZ od 

Vystrčenovic a SV od Radkova). 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 6,9 km JV od Telče (nachází se v lesíku u silnice 112, 

V od Vystrčenovic, tj. obec SZ od Nové Říše, SV od Strachoňovic a JZ od Staré Říše – 

pochází z r. 1773 – a kulturní památka).  

 Syn.: Poklona (MPČ), Výklenková kaplička-poklona. 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 8,1 km V od Telče (nachází se nedaleko zastávky 

autobusu v obci Olšany, tj. obec JV od Ořechova, SZ od Staré Říše a JZ od Hladova). 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (kaplička se nachází na katastru 

Vápovice.  při silnici č. 407, na Z okraji Vápovic, tj. obec SV od Bohuslavic, Z od ob. 

Rozseč a JJZ od Staré Říše – kulturní památka).  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona. 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 10,3 km V(JV) od Telče (kaplička na katastru Staré Říše, 

v obci Stará Říše u domu čp. 144, SSV od obecního úřadu a JZ od Sedlatic – kulturní 

památka).  

 Syn.: Výklenkova kaplička-poklona. 

 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 10,3 km JV od Telče (kaplička z 18. stol. se nachází u 

silnice z Nové Říše do Krasonic, JV od Nové Říše a J od vrchu Kalvárie – kulturní 

památka). 

 Syn.: Krasonická kaplička, Poklona sv. Maří Magdaleny, Výklenková kaplička-poklona. 
 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 13.4 km VJV od Telče (nachází se na návsi ve 

Svojkovicích, tj. obec JZ od Předína, JV od Markvartic a SZ od Želetavy – kulturní 

památka).  

 Syn.: Výklenková kaplička-poklona. 



 

Výklenková kaplička – J (kr. V) – 14,9 km JV od Telče (nachází se v Knínicích, tj. ob. JJZ 

od Krasonic, V od Horní Slatiny a SZ od ob. Radkovice u Buče – na www Wikipedie je 

údaj, že se nachází směrem na Krasonice /tj. u silnice 410, podle seznamu památek se  

nachází u SV okraje Knínic, při silnici z Knínic na Krasonice, u odbočující polní cesty 

směrem na SV – chráněná památka). 
 

Výklenková kaplička – poklona – J (kr. V) – cca 1,4 km od Telče (nachází se v Telči-Staré 

Město, Radkovská ul. u domu čp. 252). 

 

Výklenková kaplička – poklona – J (kr. V) – 7,7 km V od Telče (nachází se na katastru 

Olšany, na okraji silnice Olšany-Dolní Dvorce nedaleko Z okraje obce Olšany, JV od 

Vodnatého rybníka a JZ od osady Kladina – kulturní památka). 

 

Výklenková kaplička – poklona – J (kr. V) – cca 8,4 km VJV od Telče (nachází se na 

katastru Olšan, při okraji lesa Jechovce, SV od Vápovické hory-628, SSZ od Bohuslavic 

a JJV od Olšan – kulturní památka). 

 

Výklenková kaplička – poklona – J (kr. V) – cca 10,7 km JV od Telče (nachází se na 

katastru Rozseč, JV od Vápovic, při silnici Rozseč-Bohuslavice a SZ od Zdeňkova – 

kulturní památka). 

 

Výklenková kaplička – poklona – J (kr. V) – 12,1 km VJV od Telče (nachází se na katastru 

Rozseč, při JZ okraji ob. Rozseč, nedaleko domu čp. 89 a SZ od Nového rybníka – 

kulturní památka). 

 

Výklenková kaplička - poklona se soškou svatého Jana Nepomuckého – J (kr. V) – cca 

1,2 km Z od Telče (nachází se na Katastru Telče, u silnice z Telče na Krahulčí mezi 

napojením Hradecké ul. a odbočkou na Hostětice – kulturní památka). 

 

Výklenková kaplička – poklona s mříží – J (kr. V) – cca 550 m JZ od dolní kašny na 

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči (nachází se v Telčí-Staré Město, Hradecká ul., 

před domem čp. 94). 

 

Výklenková kaplička Telč – J (kr. V) – cca 235 m S/S/Z od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (kaplička se nachází v Telči, ul. Na Baště, mezi Ulickým a 

Štěpnickým rybníkem), 
 

Výklenková kaplička Telč – J (kr. V) – cca 210 m S/S/Z od dolní kašny na náměstí 

Zachariáše z Hradce v Telči (kaplička se nachází v Telči, ul. Na Baště, SV od zámku 

Telč). 
 

Výklenková kaplička u lesa Jechovec – J (kr. V) – kaplička se nachází na katastru Olšan, 

v JV části katastru kde se také nachází rozsáhlý les Jechovec, ale na mapách se mi ji 

nepodařilo nalézt a bude nutno ji dohledat a pak doplnit vzdálenost od Telče a upřesnit 

její polohu. 
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Zvonice Třeštice – J (kr. V) – 6,8 km S od Telče (roubená zvonice z r. 1863 stojí na návsi 

v Třešticích, tj. obec mezi obcemi Doupě a Hodice, JV od Růžená a SZ od Sedlejova – 

kulturní památka). 

 Syn.: Dřevěná zvonice Třeštice. 
 

Zvonice u obce Dyjička – J (kr. V) – tuto zvoničku jsem nenalezl nikde na mapách ani 

v textech www stránek, ale nachází se na fotografii s údajem „Dyjice, Dyjička, zvonice“ 

a také „Zvonice, Dyjička, Dyjice, okres Jihlava“,  ale její poloha není udána – podle 

foto se jedná o dřevěnou konstrukci, v místě zvonu je rozšířená do dvou ramen, svrchu 

je zastřešená a stojí u starého košatého stromu (?lípa). 
 

Zvonice Volevčice – J (kr. V) – 3 km SSV od Telče (dřevěná zvonice věžovitého typu ze 2. 

pol. 18. stol. se nachází u silnice v JV části Volevčic, tj. obec VSV od Vanova, ZSZ od 

ob. Mysliboř a JJZ od Studnice – MPČ ji uvádí ze druhé poloviny 19. stol.  – kulturní 

památka). 

 Syn.: Zvonička. 
 

Zvonice v Mysliboři – J (kr. V) – 3.5 km SV od Telče (věžička se zvonem se nachází na 

objektu Hasičské zbrojnice /s nápisem Hasičské skladiště/ v ob. Mysliboř, tj. ob. SZ od 

Žatce, JV od Studnice a V od Vanova – při pohledu na objekt z čela se jedná o pravou 

věžičku. 
  

Zvonička Bezděkov – J (kr. V) – 9,2 km SV od Telče (zvonička v Bezděkově, tj. obec SZ od 

Pavlova, JZ od Otína a S od Nevcehle – z Bezděkova se uvádějí 2 zvoničky a to jedna 

ze štítu domu a druhá se stříškou na návsi – obě jsou vedené jako památky). 
 

Zvonička Bohuslavice – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (zvonička se nachází 

v Bohuslavicích, tj. obec mezi Novou Říší a Vápovicemi, JZ od Zdeňkova a VJV od 

Vystrčenovic – původně zde stála dřevěná zvonička z r. 1987, která byla nahrazena 

v roce 2013 zvoničkou z jednoho kusu kamene). 

 

Zvonička Částkovice – J (kr. V) – 4,4 km ZSZ od Telče (zvonička z konce 18. stol. se 

nachází v Částkovicích, tj. je část obce Hostětice a nachází se JZ od Vanova, JJV od 

Lhotky a SV od Mrákotína – chráněná památka). 
 

Zvonička Černíč – JI (kr. V) – 6,6 km J od Telče (zděná zvonička na návsi v ob. Černíč, tj. 

obec JZ od Strachoňovic, JV od Kostelní Myslové /a Myslůvky/ a  S od ob. Malý Pěčín 

– zvonička je ve stylu  lidové architektury 19. století s kamenným křížem s reliéfem 

Panny Marie z roku 1869 – kulturní památka). 
 

Zvonička Dobrá Voda – J (kr. V) – 5,5 km ZJZ od Telče (zvonička postavená z mrákotínské 

žuly v r. 1936 se nachází v Dobré Vodě, tj. ob. V od ob. Praskolesy, SZ od Borovné a J 

od Mrákotína). 

 

Zvonička Dolní Dvorce  – J (kr. V) – 3,3 km VSV od Telče (zvonička se nachází při 

průchozí komunikací uprostřed obce Dolní Dvorce na katastru ob. Dyjice). 
 



Zvonička Horní Myslová – J (kr. V) – 6,2 km JZ od Telče (zvonička se nachází na návsi 

v Horní Myslové, tj. obec V od Borovné, S od Kostelní Myslové a SZ od Radkova – 

chráněná památka).  

 Syn.: Zvonička a krucifix. 
 

Zvonička Krahulčí – J (kr. V) – 2,8 km Z(JZ) od Telče (zvonička se nachází nedaleko 

Obecního úřadu v Krahulčí, tj. ob. SV od Borovné, J od Hostětic a V od Mrákotína – 

kulturní památka).  

 Syn.:  Zvonice v Krahulčí. 

 

Zvonička Lhotka – J (kr. V) – 5,6 km SZ od Telče (zvonička se nachází u rybníčka nedaleko 

Obecního úřadu v ob. Lhotka, tj. ob. Z od Vanova, SZ od Hostětic a SSV od 

Mrákotína). 

 

Zvonička Mysletice  – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (zvonička se nachází na návsi 

v Myslticích, tj. ob. mezi obcemi Olší a Zadní Vydří, SZ od Prostředního Vydří a S od 

Lipové). 

 

Zvonička Myslůvka – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (novodobá sloupová dřevěná zvonička 

z r. 1726 se nachází na návsi v obci Myslůvka, poblíže dětského hřiště). 
 

Zvonička Slaviboř – J (kr. V) – 5,5 km JJV od Telče (zvonička se nachází v ob. Slaviboř při 

silnici Černíč-Radkov). 
 

Zvonička Stajiště  – J (kr. V) – 10,2 km SV od Telče (zvonička na dřevěném sloupu se 

stříškou na návsi Stajiště, tj. obec SZ od Pavlova, SSV od Bezděkova a JZ od 

Stonařova).  

 Syn.: Zvonice, Zvonice ve Stajišti. 

 

Zvonička u mlýna Drdák – J (kr. V) – 6,2 km SZ od Telče (zvonička se nacházela u mlýna 

Drdák /viz heslo Rzidelau M./, tj. mlýn při J okraji rybníka Drdák /na Třešťském 

potoce/, V od Řídelova a Z od ob. Doupě – zvonička byla zrušena v r. 1857 a její zvon 

je podle VMTO ve sbírkách telčského muzea). 
 

Zvonička v obci Bohusoudov – J (kr. V) – 12,2 km JV od Telče (dřevěná vidlicovitá 

zvonička z r. 1899 se nachází v Bohusoudově, tj. obec SSV od Horní Slatiny, JV od 

Červeného Hrádku a SZ od Kníníc).  

 Syn.: Dřevěná zvonička Bohusoudov (MPČ). 

 

Zvonička v obci Praskolesy – J (kr. V) – 7,2 km ZJZ od Telče (zvonička z 19.stol. na 

katastru Mrákotína se nachází v dutině 800 let staré lípy velkolisté na návsi u domu čp. 

7 v Praskolesích, tj. ob. Z od Dobré Vody, V od ob. Sumrakov a JZ od Mrákotína).  

 Syn.: Zvonička v lípě (VMTO). 

 

Zvonička v obci Strachoňovice – J (kr. V) – 6 km JJV od Telče (zvonička se nachází podle 

MPČ ve věžičce na budově obecního úřadu na návsi ve Strachoňovicích, tj. obec JV od 

Radkova, Z od ob. Dolní Vilímeč a JZ od Vystrčenovic). 
 



Zvonička v obci Stranná – J (kr. V) – 4,2 km SV od Telče (zvonička se nachází v osadě 

Stranná, tj. na katastru Dyjic, SV od Dolních Dvorců, J od Žatce a JV/-VJV/ od 

Ořechova).  

 Syn.: Zvonice Stranná. 
 

Zvonička v Ořechově – J (kr. V) – 6 km VSV(SV) od Telče (zvonička se nachází na návsi 

v Ořechově, tj. obec SZ od Olšan, JV od Urbanova a J od ob. Nevcehle – byla 

rekonstruovaná v r. 1992). 
 

Zvonička Zadní Vydří – J (kr. V) – 6,2 km JZ od Telče (zvonička se nachází v Zadní Vydří, 

tj. obec SSV od Prostředního Vydří, JZ od Myslůvky a JV od Mysletic). 
 

Zvonička Zvolenovice – J (kr. V) – 4.4 km JV od Telče (zvonička se nachází v J části 

Zvolenovic, tj. obec JV od ob. Dyjice,  SZ od Vystrčenovic a SV od Radkova). 
 

Zvonička Žatec  – J (kr. V) – 4,6 km SV od Telče (zvonička se nachází v Žatci, tj. obec mezi 

ob. Stranná a Urbanov, SZ od Ořechova a VJV od  ob. Mysliboř). 
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