HYDRONYMA
STOJATÉ A TEKOUCÍ VODY
Použitá zkratka: NRPS = Národní registr pramenů a studánek.
Poznámka: Při vyhledávání hesel pod určitým počátečním písmenem, přidejte vždy písmeno
X = AX, BX, CX atd.
AX
Ambrožův rybník – J (kr. V) – 4,9 km JV od Telče (rybník na katastru Zvolenovic, SV u
Zvolenovického rybníka, V od severní části Zvolenovic a SZ od Vystrčenovic).
BX
Bašta – J (kr. V) – cca 9,1 km JV od Telče (rybník na katastru Nové Říše,při JZ okraji Nové
Říše, JV od Brázdova Mlýna a V od ob. Dolní Vilímeč).
Belový rybník – J (kr. V) – cca 7,7 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, JZ od
ob. Praskolesy, JV od Pískové hory /653/ a NJV od Lísky – protéká jím Praskoleský
potok).
Bezejmenná nádrž – J (kr. V) – cca 1,4 km VSV od Telče (pravděpodobně účelová nádrž na
katastru Telče, u železniční trati JZ u fotovoltické elektrárny, SSV od rozhledny
Oslednice).
Bezejmenné jezírko (jezírko) – J (kr. V) – 2,3 km SZ od Telče (jezírko v lese na katastru
Telče, JV od studánky V Luhu, V od Hostětic, SV od Krahulčí a JZ od Lesovny
v Parku).
Bezejmenné nádrže (?rybníky) – J (kr. V) – cca 0,6-0,7 km SZ od Telče (soustava 4 nádrží
na katastru Telče z nichž užší obdélníková nádrž je rozdělena do více částí /cca 8?/ JV u
rybníka Nadymáček, s nejasnými přítoky a odtoky – pravděpodobně se jedná o rybí
sádky).

Bezejmenné nádrže – J (kr. V) – cca 1,4 km JJV od Telče (soustava účelových nádrží
v areálu čističky odpadních vod na katastru Telče, JJZ od nádraží Telč-Staré Město, SV
od kapličky v Radkovské ulici a Z od kóty 521).
Bezejmenné potoky – tyto jednotlivě potoky zde neuvádím, ale řada z nich je uvedena jako
Bezejmenný levostranný (nebo pravostranný) přítok určitého potoka – u řady větších
toků by bylo vhodné jim dát odpovídající název.
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 0,7-1,3 km SZ od Telče (soustava 8 drobných až
malých rybníků na katastru Telče, kterými protéká Bezejmenný pravostranný přítok
Moravské Dyje v úseku mezi PR Luh u Telče a silnicí č. 23 /Slavatovská ul.?/ a s
vtokem do Ulického rybníka v telčském zámeckém parku).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 1,7-2 km VJV od Telče (soustava 3 rybníků na
katastru Telče, kterými protéká Bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje se
nacházejí VSV-SV od rozhledny Oslednice a SZ od Dyjic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 1,9 km Z od Telče (2 velmi malé rybníky na katastru
Krahulčí, mezi Pospíchalovým rybníkem a rybníkem Padělek, V od severní části
Krahulčí a JV od Hostětic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 2 km SZ od Telče (2 menší rybníky na katastru Telče
v okolí Myslivny v Parku, kterými protéká Bezejmenný pravostranný přítok Moravské
Dyje vtokem do Ulického rybníka v telčském zámeckém parku).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 1,9-3,1 km JJV od Telče (2 rybníky na katastru Telče,
se nacházejí jižně od Městské cihelny , JJZ od Nového Dvora a SV od Myslůvky).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 2,3-2,4 km SSV od Telče (2 rybníky na katastru
Mysliboře, pod studánkou U Pahorku, JV od Volevčic, SSZ od rybníka Skalák a JJV od
Studnice).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 2.5-3 km Z-ZJZ od Telče (5 menších rybníků na
katastru Krahulčí, nacházejí se v obci nebo na okraji obce Krahulčí, J od Hostětic a SV
od Borovné).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 2,7-3,3 km JZ od Telče (6 různě velkých rybníků na
katastru Horní Myslové, v obci Horní Myslová nebo při její okrajové části
s protékajícím potokem Myslůvka a jeho přítoky).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 2,8-3,3 km SSZ od Telče (5 rybníků na katastru
Volevčic, nacházejí se v obci nebo na okraji ob. Volevčice, KV od ob. Vanůvek a – J
(kr. V) – cca 3,7-3,8 km SSZ od Telče (5 rybníků na katastru Volevčic, od Vanova) –
většinou /mimo 1/ protéká potok Vanůvek nebo jeho přítok Studnický potok jeden
potok je na přítoku Telčského potoka)..
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3 km ZSZ od Telče (2 rybníky na katastru Hostětic,
v obci Hostětice s na sebe nezávislými odtoky, které se na JV okraji obce spojují a
pokračují dále jako Krahulčí potok).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3-3,1 km ZJZ od Telče (2 rybníky na katastru
Krahulčí, při jižním okraji Krahulčí, SZ u Trnkova Mlýna a V od Dobré Vody).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,3 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru Vanova,
nacházejí se v mokřadu SZ od obecního úřadu Vanova, JV od Šiškova Mlýna a V od
Vanova – na katastrální mapě chybí).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,4-3,5 km Z-ZJZ od Telče (3 rybníky na katastru
Krahulčí, na Bezejmenném potoce Z od Krahulčí, SZ od Suchého rybníka a JZ od
Hostětic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,4-3,6 km SV od Telče (4 různě velké rybníky na
katastru Mysliboře, nacházejí se v obci nebo na okraji obce Mysliboř, V od Volevčic a
JV od Studnice).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,6-3,8 km SZ od Telče (3 rybníky na katastru Vanova
na Bezejmenném levostranném přítoku Telčského potoka, JV-SV od Šiškova Mlýna a
SZ od Vanova – 3 rybníky jsou na katastrální mapě a na turistické mapě není zakreslen
prostřední malý rybník).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,7-3,8 km SZ od Telče (5 rybníků na katastru
Vanova, nacházejí se v obci a nebo na okraji obce Vanov, JV od ob. Řásná a V od ob.
Lhotka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,7-3,8 km SSZ od Telče (5 rybníků na katastru
Volevčic, SZ od Volevčic, JV od ob. Vanůvek a JZ od Studnice – na katastrální mapě je
5 bezejmenných rybníků, ale na turistické mapě jsou pouze 4 a z nich 1 má na
katastrální mapě jméno – všemi protéká potok Vanůvek a nebo jeho bezejmenný
levostranný přítok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,8-3,9 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru
Vanova, nacházejí se u Šiškova Mlýna, SV od Vanova a SZ od Polívkova rybníka – 2
rybníky jsou na katastrální mapě a menší není na turistické mapě zakreslen).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 3,9-4,2 km Z-ZJZ od Telče (1 velký rybník a 3 malé
rybníky při jeho severním okraji na katastru Mrákotína, Z od Krahulčí, JV od Mrákotína
a JZ od Hostětic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4 km ZJZ od Telče (1 velký rybník a při jeho severním
okraji 3 malé rybníky na katastru Krahulčí, ale větší část zasahuje do katastru
Mrákotína, Z od Krahulčí, S u silnice č. 23 Krahulčí-Mrákotín a SSZ od Březové hory
/592/).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,1-4,2 km Z od Telče (2 rybníky na katastru Krahulčí,
1 rybník je S u cesty mezi Krahulčí a Mrákotínem a druhý rybník je J u stejné cesty, SZ
od Hostětic a J od Částkovic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,3-4,4 km SZ od Telče (5 rybníků na katastru
Hostětic, v obci /nebo při jejím okraji/ Částkovice, SV od Mrákotína a SZ od Hostěttic).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,3+4,4 k, JZ od Telče (2 rybníky na katastru Borovné,
Při SV okraji obce Borovná s průtočným Bezejmenným potokem, JV od Dobré Vody a
JZ od Krahulčí).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – 4,3-4,6 km JV od Telče (2 rybníky na katastru Zvolenovic,
ve Zvolenovicích, SZ od Vystrčenovic a SV od Radkova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,4-4,6 km SZ od Telče (5 různě velkých rybníků na
katastru ob. Vanůvek, jedná se o tři drobné rybníky nad velkým rybníkem pod kterým je
další o málo menší rybník a všemi protéká potok Vanůvek, JJV od ob. Vanůvek, SZ od
Volevčic a SV od Vanova – zařazeno podle katastrální mapy a ani jeden není zakreslen
na turistické mapě).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,5-5 km JZ od Telče (5 různě velkých rybníků v obce
nebo po krajním obvodu Borovné na katastru Borovné, JV od Dobré Vody a JZ od
Krahulčí – rybníky jsou napojené nebo průtočné na Bezejmenný pravostranný přítok
Myslůvky).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,6-4,7 km JZ od Telče (2 malé a 2 větší rybníky na
katastru Kostelní Myslové, při JZ okraji Kostelní Myslové, SZ od Myslůvky a SV od
Zadního Vydří).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,6-4,9 km SZ od Telče (6 rybníků na katastru ob.
Vanůvek, nacházejí se v obci a na okraji obce Vanůvek, SZ od Volevčic a Z od
Studnice – většinou protéká potok Vanůvek nebo jeho bezejmenný pravostranný
přítok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – 4,7 km SV od Telče (2 malé rybníky na katastru Žatce,
nacházejí se v obci Žatec, SZ od Ořechova a S od Stranné).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 4,9-5 km SV od Telče (2 rybníky na katastru
Mysliboře se nacházejí na Paseckém potoce V od Sedlejova a JZ od vrchu Homolka
/649/.
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,1 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru ob.
Vanůvek, Z od ob. Vanůvek, S od rybníka Smrk a SV od obecního úřadu v Řásné –
větším z nich protéká Telčský potok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,3 km JZ od Telče (2 rybníky na jižním okraji
katastru Borovná, s protékajícím potokem Strouha, J od Borovné a V od Olší).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,3-5,4 km JZ od Telče (2 rybníky na severní hranici
katastru Mysletic, J od Borovném V od Olší a SSV od Mysletic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,4-5,5 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru ob.
Vanůvek, SZ od ob. Vanůvek, JV od Řídelova a SV od Řásné – nacházejí se pod
prameništěm Telčského potoka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,5-5,6 km J od Telče (5 malých rybníků /3 u pravého
břehu a 2 u levého břehu Moravské Dyje/ na katastru Černíč, S u Černíčského rybníka,
Z od jižní části Slaviboře a S od Černíče).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,5-5,6 km SZ od Telče (3 rybníky na katastru Lhotky,
nacházejí se v obci Lhotka nebo na jejím okraji, Z-ZSZ od Vanova a SV od rybníka
Dolní Mrzatec).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5.6 km SV od Telče (4 rybníky na katastru Urbanova,
nacházejí se v JV části Urbanova, JZ od Nevcehle a SV od Žatce – tyto rybníky /nebo
nádrže/ jsou uvedené na katastrální mapě, když na turistické mapě je zakreslen pouze
největší z nich).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,6-5,7 km SV od Telče (3 rybníky na katastru
Sedlejova, nacházejí se v Sedlejově, SZ od Urbanova a VSV od Studnice).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,2-6,5 km SV od Telče (2 rybníky na katastru
Ořechova, S od východní části Ořechova, JV od Urbanova a J od Nevcehle).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,7-5,8 km JZ od Telče (4 rybníky na katastru Olší,
dvěma menšími protéká potok Strouha a 2 větší rybníky se nacházejí při pravém břehu
potoka Strouha, SV od Olší a JV od Borovné).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,8-5,9 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru Lhotky,
nacházejí se na Bezejmenném pravostranném přítoku Částkovického potoka, JZ od
Lhotky, SV od rybníka Dolní Mrzatec a J od hradu Štamberk).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,8-6 km JZ od Telče (3 rybníky na katastru Olší,
protéká jimi Bezejmenný pravostranný přítok potoka Strouha, SV od Olší a JZ od
Borovné).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 5,8-6 km JJV od Telče (2 rybníky na katastru Černíč,
s průtočným Bezejmenným levostranným přítokem Moravské Dyje, v PP Černíč, JV od
Slaviboře a SV od Černíče).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6-6,2 km ZJZ od Telče (1 velký rybník a 1 malý
rybník na katastru Mrákotína, s průtočným Praskoleským potokem, JZ od Dobré Vody,
JJZ od Mrákotína a SZ od Borovné).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,1 km SV od Telče (soustava 3 rybníků na katastru
Sedlejova, na krátkém Bezejmenném pravostranném přítoku Moravské Dyje, V od
Sedlejova, a ZSZ od ob. Nevcehle).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,1-6,7 km SZ od Telče (7 různě velkých rybníků na
katastru ob. Řásná, nacházejí se v SZ části ob. Řásná, JV od Velkého Pařezitého rybníka
a JJZ-JZ od Plodového rybníka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,2 km JZ od Telče (2 rybníky na katastru Zadního
Vydří, při V okraji Zadního Vydří, JV od Mysletic a S od Prostředního Vydří – protéká
jimi Vyderský potok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,2 km JZ od Telče (2 rybníky na katastru Zadního
Vydří, v obci Zadní Vydří, JV od Mysletic a S od Prostředního Vydří – protéká jimi
Vyderský potok).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,2-6,5 km ZSZ od Telče (3 rybníky na katastru
Mrákotína, při východním okolí kamenolomů, Z od severní části Mrákotína a JJZ od
rybníka Dolní Hamry).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,2-6,7 km JZ od Telče (10 různě velkých rybníků na
katastru Olší, nacházejí se v obci Olší a většina odtéká Bezejmenným pravostranném
přítoku potoka Strouha, JZ od Borovné a SZ od Mysletic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,3-6,8 km SSZ od Telče (5 různě velkých rybníků na
katastru Řídelova, nacházejí se v obci nebo v blízkém okolí obce Řídelov, SZ od ob.
Vanůvek a JV od Pilného rybníka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,3-6,8 km SSV-SSZ od Telče (12 rybníků na katastru
Třeštic se nachází v obci a na okraji obce Třeštice, SV od ob. Doupě a JV od hradu
Roštejn – zde jsou různé počty rybníků: 12 rybníků je zakresleno na katastrální mapě a
pouze 4 jsou zakreslené na turistické mapě!!).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,3-6,9 km SZ od Telče (3 rybníky na katastru ob.
Řásná, na Javořickém potoce pod Plodovým rybníkem, JZ od Řídelova a SZ od
Vanůvky).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,4-6,5 SV od Telče (2 lesní rybníky na katastru
Nevcehle, vedle sebe jeden malý a 1 větší rybník Z od Nevcehle, SSV od Urbanova a
V od nádraží Sedlejov).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,5-6,7 km JZ od Telče (5 rybníků na katastru
Mysletic, v obci Mysletice nebo na jejím obvodu, SSV-SSZ od Mysletického pahorku
/581/ a SZ od Zadního Vydří).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,5-6,7 km SSZ od Telče (2 větší a 1 malý rybník na
katastru ob. Doupě, S-SSZ od ob. Doupě, ZJZ od Třeštic a JJV od hradu Roštejn).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 6,6-6,7 km SV od Telče (soustava 7 rybníků na
katastru Sedlejova, na krátkém Bezejmenném pravostranném přítoku Moravské Dyje
V od severní části Sedlejova a JZ od Bezděkova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7-7,3 km SZ od Telče (2 rybníky na katastru
Mrákotína, V od Horního Bolíkova, S od ob. Praskolesy, nacházejí se u u osady Hamry
– úzký dlouhý rybník je při západním okraji osady Hamry a druhý je menší a nachází se
v jižní části osady Hamry a oba mají odtoky do Světelského potoka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7-7,6 km ZJZ od Telče (6 rybníků na Praskoleském
potoce /4/ a nebo jeho Bezejmennému levostrannému přítoku /2/ na katastru Mrákotína,
nacházejí se na JZ-JV v okolí ob. Praskolesy, JZ od Mrákotína a V-VJV od Dobré
Vody).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7,2 km SV od Telče (2 rybníky na katastru Sedlejova,
SZ od Nevcehle, SV od Sedlejova a JZ od Bezděkova).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7,2-7,4 km JV od Telče (2 rybníky na katastru ob.
Dolní Vilímeč, nacházejí se v obci Dolní Vilímeč těsně vedle sebe, SV od obecního
úřadu a J od kaple sv. Cyrila a Metoděje – protéká jimi Vilímečský potok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7,3-8 SV od Telče (5 rybníků na katastru Nevcehle,
nacházejí se v obci Nevcehle nebo na jejím okraji, VJV-V od Sedlejova, SV od
Urbanova a JZ od Pavlova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7,8 km JV od Telče (2 rybníky na katastru Nové Říše,
SZ od Bohuslavic, J od Vápovické hory /629/ a SV od Vystrčenovic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 7,8-7,9 km JV od Telče (3 rybníky /nebo nádrže/ na
katastru Vystrčenovice, u Brázdova Mlýna, J od Brázdova rybníka a SV od ob. Dolní
Vilímeč).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 8 km SV od Telče (2 menší rybníky na katastru
Hodice, pod Dírským rybníkem, V od rybníka Fexáček, T od Panenské Rozsíčky a S od
Sedlejova – protéká jimi Úzký potok).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 8,5-8,6 km V od Telče (2 rybníky na katastru Olšan,
ZSZ u rybníka Šoch, JV od Olšan a JZ od rybníka Kladina).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 8,6-9,2 km JV od Telče (5 malých rybníků na katastru
Nové Říše, nacházejí se na /nebo těsně u/ Bezejmenném pravostranném přítoku
Vápovky vtékající do rybníka Okrouhlík, JZ od Bohuslavic a V od Brázdova Mlýna).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 8,8 km S od Telče (3 rybníky na katastru ob. Hodice,
s průtočným Bezejmenným levostranným přítokem Třešťského potoka se nacházejí
S od Třeštic a Z od jižního okraje ob. Hodice).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9,2 km JV od Telče (2 malé rybníky na katastru Nové
Říše, SZ u rybníka Bašta, J od vrchu Vršek /572/ a JZ od obecního úřadu v Nové Říši).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9-9,2 km SV od Telče (4 rybníky na katastru ob.
Hodice, nad rybníkem Horní Jilmík na potoce Lísek, JV od Hodic a SZ od Panenské
Rozsíčky).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9,1-9,2 km JV od Telče (2 rybníky na katastru Nové
Říše, nacházejí se v obci Nová Říše, JZ od Bohuslavic a JV od Vystrčenovic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,3 SSZ od Telče (2 rybníky na katastru Růžené,
nacházejí s při JZ okraji Růžené, J od Zlatého kopečku /638/ a S od Růženského
rybníka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9,4 km S od Telče (1 větší a 1 malý rybník na katastru
ob. Hodice, s průtočným potokem Lísek, pod rybníkem Dolní Jimlík, JV od obecního
úřadu v Hodicích a VSV od cihelny v jižní části Hodic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9,7-9,9 km JV od Telče (3 rybníky na katastru
Vápovic, rybníky se nacházejí v obci nebo na okraji obce Vápovice, SSV od Bohuslavic
a JZ od Markvartic).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 9,7-10,5 km SV od Telče (8 různě velkých rybníků na
katastru Pavlov, nacházejí se v obci Pavlov a na jeho okrajích).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10-10,8 km V-VJV od Telče (4 menší rybníky na
katastru Staré Říše, v obci Stará Říše nebo na jejím okraji, JV od Sedlatic a Z-ZSZ od
Markvartic).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,2-10,4 km SV od Telče (2 rybníky na katastru
Panenské Rozsíčky, s průtočným Bezejmenným pravostranným přítokem Moravské
Dyje, SV od Panenské Rozsíčky, SZ od Bezděkova a JZ od Stahiště).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,5 SSZ od Telče (2 rybníky na katastru Růžené,SV
od Farského rybníka, SZ od Růžené a JV od Rácova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,5-10,6 SSZ od Telče (2 rybníky na katastru
Růžené, SZ od severní částí Růžené, JV od Lovětína a JZ od Čenkova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,6 km JV od Telče (2 rybníky na katastru
Bohuslavic, 1 velký a 1 velmi malý rybník V od Bohuslavic, JV od Vápovic a SZ od
Zdeňkova
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 10,8-10,9 km JV od Telče (2 rybníky na katastru
Strachoňovic se nacházejí v ob. Strachoňovice, Z od ob. Dolní Vilímeč a JV od
Radkova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 11,2-11-3 km JV od Telče (3 malé rybníky na katastru
Zdeňkova, při jižním okraji osady Otvrň, SZ od Zdeňkova a J od Staré Říše).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 11,4-11,6 km JJV od Telče (2 rybníky na katastru
Strachoňovic, V od Černíče, J-JJZ od Strachoňovic a JV od Slaviboře).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 12 km VJV od Telče (2 rybníky na katastru
Markvartic, nacházejí se na Markvartickém potoce V u Markvartic, JZ od osady
Kasárka a SZ od Svojkovic – na turistické mapě jsou zakreslené 2 menší rybníky, ale na
katastrální mapě se nachází pouze 1 malý rybník).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 12,2-12,6 km VJV od Telče (4 rybníky na katastru
obce Rozseč, nacházejí se v obci /1/ a po obvodu /3/ obce Rozseč, JZ od Svojkovic a SZ
od Želetavy – nacházejí se na Otvrňském potoce /3/ a nebo na jeho Bezejmenném
pravostranném přítoku /1/).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 12,7 km JV od Telče (1 velký a 1 malý rybník na
katastru ob. Knínice, Z od Krasonic, JV od Nové Říše a SSZ od Knínic – protéká jimi
potok Prokopka).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 13,7 km VJV od Telče (2 rybníky na katastru
Svojkovic, malý je na Z okraji osady U Anděla a větší na jižním okraji osady U Anděla,
SV od Svojkovic a JV od Markvartic).

Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 13,9-14,6 km JV od Telče (5 rybníků na katastru
Krasonice, které jsou rozptýlené po celé obci Krasonice, JZ od Jindřichovic a J od
Zdeňkova).
Bezejmenné rybníky – J (kr. V) – cca 14,4 + 14,6 km JV od Telče (3 rybníky v obci
Jindřichovice, kterými protéká Jindřichovický potok. Menší rybník je SZ od obecního
úřadu a větší je JV od obecního úřadu v Jindřichovicích, poslední malý rybník se
nachází v západní části obce a není spojen s Jindřichovickým potokem, podle tvaru
připomíná požární nádrž).
Bezejmenný potok – na sledovaném území se nachází více takto pojatých potoků a potůčků,
případě kanálů a v seznamu je neuvádím, nanejvýše jsou uvedené jako přítoky
uvedených potoků, bez podrobností, pouze s označením Bezejmenný levostranný přítok
nebo Bezejmenný pravostranný přítok.
Bezejmenný rybník – pod tímto názvem uvádím všechny rybníky zakreslené na mapách bez
označení jména, protože se často jedná o význačné terénní body využívané k orientaci
v terénu.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 0,6 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče
s průtokem Pravostranného vedlejšího ramene Telčského potoka, JV u rybníka
Nadymáček, VSV od Muzea techniky a S od restaurace Lihovar).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 0,7 km /V/SV od Telče (drobný rybník na katastru
Telče, při S okraji Telče, SZ od Měšťanského pivovaru Trojan a SSV od Pivnice U
Ještěra.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1 km SZ od Telče (malý rybník na katastru Telče /V u
SZ břehu Holubářského rybníka a SZ od Muzea techniky v Telči/, kterým protéká
Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka, vtékající do jeho Pravostranného
vedlejšího ramene).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1,1 km VJV od Telče (malý rybník na katastru Telče,
při východním okraji města, VSV od nádraží Telč a SSV od rozhledny Oslednice).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1,5 km JJZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka se nachází Z u silnice č. 403
/Dačická/, J-JZ u zemědělského podniku při jižním okraji Telče-Starého Města, SV od
vrchu Klínek /559/).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1,5 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká levé vedlejší rameno Bezejmenného levostranného přítoku Telčského potoka se
nachází pod rybníkem Mokrovec, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Bezejmenný rybník– J (kr. V) – cca 1,6-1,8 km JJV od Telče (velký rybník na katastru
Telče, kterým protéká Telčský potok, se nachází nad Rohozenským rybníkem a S-SV
od rybníka Hladov).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1,8 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje s vtokem do Roštejnského
rybníka J od Volevčic a JV od Vanova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 1,9 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka a nachází se mezi rybníkem
Pahorek a Lučním rybníkem, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 2,5 km JV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká krátký Bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje se nachází JZ od Dyjic,
SV od Kopřivova Mlýna a SZ od Zvolenovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 2,6 km JJV od Telče (drobný rybník /pravděpodobně
náhonový rybník Kopřivova Mlýna/ na katastru Telče, nachází se u Kopřivova Mlýna
při J břehu Rohozenského rybníka, SV od Městské cihelny).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 2,6 km JJV od Telče (drobný rybník na katastru Telče, při
S okraji Městské cihelny, JZ od Rohozenského rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 2,8 km VSV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice,
S u silnice č. 23 Z od Dolních Dvorců, JJZ od Klikova kopce /544/ a SZ od Dyjičky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 2,9 km VSV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, J
u silnice č. 23 ZJZ od Dolních Dvorců, J od Klikova kopce /544/ a SZ od Dyjičky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 3,3 km V od Telče (malý rybník na katastru ob. Dyjice,
JV u Dyjičky, J od Dolních Dvorců a JZ od Stranné).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 3,3 km S od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče se
nachází na okraji lesa ZSZ od kostela sv. Vojtěcha, S od Studnice).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 3,3 km SV od Telče (rybník na katastru Žatce, při pravé
straně silnice č. 403 ze Žatce do Telče, SSZ od ob. Dolní Dvorce a JV od Mysliboře –
tento velký rybník na potoce Votavice není vůbec zakreslen na katastrální mapě!).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,3 km JV od Telče (malý rybník na katastru ob.
Dyjice, na Bezejmenném levostranném přítoku Moravské Dyje, nachází se JJV od
Dyjic, a SZ od Zvolenovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 3,7 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní
Myslové, u SV okraje Náglova rybníka, S od Kostelní Myslové, JJV od Horní Myslové
a JZ od vrchu Buzový /572/ ).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 3,7 km SSV od Telče (rybník na katastru Mysliboře, na
potoce Votavice, SZ o Mysliboře a JV od Studnice).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 3,7 km JJZ od Telče (rybník na katastru Černíč, SV od
Kostelní Myslové, S od Myslůvky a JV od Horní Myslové).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4 km JV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, Z u
Zvolenovic, JJV od Dyjic a V od Kopřivova Mlýna).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4 km SSV od Telče (rybník na katastru Mysliboře, na
potoce Porostliny, JV od Studnice a SZ od Mysliboře).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Vanůvek, SV
od Vanova, SZ od Volevčic a JV od ob. Vanůvek – protéká jím potok Vanůvek).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4 km SZ od Telče (malý rybník na katastru Vanova,
VSV od rybníka Vlček, S od Šiškova Mlýna a SV od Vanova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,1 km SV od Telče (rybník na katastru Mysliboře, na
Paseckém potoce, S od Masliboře a JZ od Sedlejova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,1 km VJV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, na
Bezejmenném levostranném přítoky Moravské Dyje, nachází se nad Novým rybníkem,
V od obecního úřadu v Dyjicích a JZ od Rozsíčky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,1 km SSV od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče
se nachází pod Studnickým rybníkem na potoce Porostliny, při V hranici katastru
Studnice u Telče).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,2 km ZSZ od Telče (malý rybník v lese na katastru
Hostětic, Z od jižní části Hostětic, V od Mrákotína a JJV od Částkovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,2-4,4 km SZ od Telče (rybník na katastru Vanova,
jedná se o zatopený lom SZ od Vanova, JV od ob. Řásná a ZJZ od Šiškova Mlýna).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,3 km JJV od Telče (rybník na katastru Radkova, S od
Slaviboře, Z od Radkova a VSV od Myslůvky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,3 km VJV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, při
S okraji Rozsíčky, Z od Vývozního rybníka, VSV od Dyjic a JV od Dyjičky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,3 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní
Myslové, při SZ okraji Kostelní Myslové, J od Náglova rybníka a SSV od Zadního
Vydří – protéká jím potok Myslůvka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,3 km S od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče,
v jiřní části obce Studnice.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,4 km JZ od Telče (malý rybník na katastru Borovné v SV
části obce Borovná, Z od Nového rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,4 km S od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče,
/tvarem připomíná spíše požární nádrž/ uprostřed obce Studnice, J u kaple Studnice).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,4-4,5 km JV od Telče (rybník s ostrůvkem na katastru
Zvolenovic, JZ od Zvolenovic, SV od Radkova a Z od Vystrčenovic – protéká jím
Rybníčkový potok).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,5 km JV od Telče (rybník na katstru Zvolenovic a jen
malou částí na katastru Radkova, JZ od Zvolenovic, SV od Radkova a S od východní
části Strachoňovic – protéká jím Rybníčkový potok).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,5-4,6 km SV od Telče (rybník na katastru Žatce, úzký
skoro pravoúhlý rybník na Moravské Dyji v jižní části Žatce, JZ od Urbanova a SZ od
Ořechova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,6 km SSZ od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče,
na okraji lesa Z od Studnice a J od východní části ob. Doupě.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,6 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní
Myslové, JV od obecního úřadu Kostelní Myslové, SZ od Myslůvky a SV od Zadního
Vydří – protéká jím potok Myslůvka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,7 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Vanůvek,
V od severní části ob. Vanůvek, JV od Řídelova a Z od Studnice).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,8 km SZ od Telče (malý rybník na katastru ob. Řásná,
Z od severní části rybníka Smrk, JZ od ob. Vanůvek A SV od Svatojánského rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,8 km S od Telče (drobný rybník na katastru Studnice u
Telče u křižovatce cest při S úpatí vrchu Studnická Ostražka /642/, S od Studnice a JV
od ob. Doupě.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 4,8 km JV od Telče (rybník na katastru Radkova, V od
Radkova, nad rybníkem Hřebílko – protéká jím Rybníčkový potok).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 4,9 km JV od Telče (rybník na katastru Zvolenovic, J od
Zvolenovického potoka, JV od Zvolenovic a SZ od Vystrčenovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5 km JV od Telče (rybník na katastru Radkova, V od
Radkova, JZ od Zvolenovic a SSV od Strachoňovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná, JZ od
ob. Vanůvek, S od západního okraje rybníka Smrk a V od obecního úřadu v ob. Řásná).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,2 km JJZ od Telče (rybník na katastru Černíč,
v prostoru Na Strání s průtočným Bezejmenným potokem, mezi ob. Myslůvka a
Slaviboř).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5.2 km SV od Telče (rybník na katastru Urbanova, S od
Žatce, při pravém břehu Moravské Dyje, Z od Urbanova – na katastrální mapě je v okolí
ještě jeden malý rybník, který ale není zakreslen v turistických mapách).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,2 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Vanůvek,
SSZ od ob. Vanůvek, JV od Řídelova a JZ od ob. Doupě – z rybníka vytéká potok
Vanůvek).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,4 km SZ od Telče (drobný rybník na katastru ob.
Řásná, nachází se pod prameništěm Částkovického potoka, VSV od obecního úřadu
v Řásné a JV od Plodového rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – 5,4 km S od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče,
SSZ od vrchu Studnická Ostražka /642/, JV od ob. Doupě a J od Třeštic.

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,4 km ZSZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína,
nachází se v západní části Mrákotína, V od obecního úřadu v Mrákotíně a JV od kostela
sv. Jiljí v Mrákotíně).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,5 km JJZ od Telče (rybník na katastru Černíč, v PP
V Kopaninách, SZ od vrchu Kopaniny /516/, V od Zadního Vydří a SZ od Černíče).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,5 km SZ od Telče (rybník na katastru Lhotky, pod
rybníkem Bonifác na Bezejmenném pravostranném přítoku Částkovického potoka, Z od
Částkovického rybníka a J od Lhotky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,6 km JJZ od Telče (rybník na katastru Černíč,
s protékajícím Bezejmenným pravostranným přítokem potoka Myslůvka, SZ od Černíče
a JJV od ob. Myslůvka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,6 km SV od Telče (rybník na katastru Ořechova,
nachází se JZ u Ořechova, SV od Stranné a JV od Žatce).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 5,8 km ZSZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, při
severním okraji Mrákotína, Z od Částkovic a JJV od rybníka Dolní Mrzatec – protéká
jím potok Myslůvka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6 km SV od Telče (rybník na katastru Ořechova,
nachází se při S okraji Ořechova, JV od Urbanova a J od Nvcehle).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6 km SSZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě,
machází se při levém břehu Třešťského potoka ve východní části ob. Doupě, VSV od
obecního úřadu a JZ od Třeštic.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,1 km VSV od Telče (rybník na katastru Ořechova, J
od východního okraje Ořechova, SZ od Olšan a VJV od Stranné).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,1 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě, na
krátkém Vedlejším pravostranném rameni Třešťského potoka, u mokřadu při V okraji
ob. Doupě, JZ od Třeštic a SV od obecního úřadu v ob. Doupě).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,1 km SSZ od Telče (malý rybník na katastru
Řídelova, J od rybníka Drdák, Z od Doupského rybníka a V od Řídelova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,3 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Olší, mezi
Olešským a Lučním rybníkem, Z od Borovné a JV od Praskoles).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,3 km JZ od Telče (rybník na katastru Zadního Vydří,
SZ od ob. Zadní Vydří, JV od Mysletic a JZ od Kostelní Myslové) – protéká jím
Vyderský potok).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,5 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná,
pravděpodobně se jedná o zatopený lom JZ od kopce Vrch /726/, S od hradu Štamberk a
SZ od Lhotky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,6 km JV od Telče (rybník na katastru Vystrčenovice,
na návsi ve Vystrčenovicích, SZ od Brázdova Mlýna a SSV od ob. Dolní Vilímeč).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,7 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná, Z od
Řásné, S od kopce Vrch /726/ a JZ od Plodového rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,7 km JJV od Telče (rybník na katastru Zadního Vydří,
JV od Zadního Vydří, S od Vojtova vrchu /537/ a SZ od Velkého Pěčína – protéká jím
Bezejmenný levostranný přítok Vyderského potoka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,7 km SSV od Telče (rybník na katastru Třeštic. V od
jižní části Třeštic, SZ od Sedlejova a JV od vrchu Hamr /651/).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,8 km ZSZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, na
dně lomu V od osady Hamry, ZSZ od obecního úřadu v Mríkotíně a SV od Piláteckého
rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,8 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná, mezi
Velkým Pařezitým rybníkem a ob. Řásná, JZ od Plodového rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,8 km JZ od Telče (malý rybník na katastru Zadního
Vydří, JV od Zadního Vydří, SV od Prostředního Vydří a SZ od Vojtova vrchu /537/ rybník je zakreslen pouze na katastrální mapě).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 6,9 km SSZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě,
JJV od rybníka Kokšovka, SZ od ob. Doupě a SV od Řídelova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,3 km JZ od Telče (rybník na katastru Olší, SZ od
Olší, JZ od Dobré Vody a JJV od Praskoles).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,3 km JV od Telče (rybník na katastru Vystrčenovice,
V od Vystrčenovic, SSZ od Brázdova Mlýna a SZ od Nové Říše).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,4 km VSV od Telče (rybník na katastru Olšan, V od
Ořechova, JZ od Nepomuk a S/S/Z od Olšan).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,4 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě, na
území PP Šilhánky, JZ od hradu Roštejn a SZ od ob. Doupě).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,5 km SSV od Telče (rybník na katastru Hodice, malý
rybník J od rybníka Fexáček, ZSZ od Třeštic a J od nádraží Hodice –protéká jím
Bezejmenný levostranný přítok Úzkého potoka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,5 km SZ od Telče (rybník na katastru Řídelova, V od
Malého Pařezirého rybníka, S od Pilného rybníka a SZ od Řídelova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 7,8 km VJV od Telče (rybník na katastru Olšan, Z od
PP Jechovec, SSV od Vápovické hory /629/ a JJZ od Olšan).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná,
nachází se v arboretu Javořice, S od Velkého Pařezitého ry bníka a SZ od Řásné).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,3 km SV od Telče (rybník na katastru Panenské
Rozsíčky, JZ od Panenské Rozsíčky, JV od Hodic a SSV od Sedlejova).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,5 km VSV od Telče (rybník na katastru Olšan, Z od
osady Kladina, SZ od rybníka Kladina a SSV od Olšan).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,6 SV od Telče (rybník na katastru Nevcehle, JZ od
Pavlova, SV od Nevcehle a JV od Panenské Rozsíčky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,7 km JV od Telče (rybník na katastru Nové Říše, JV u
Táborského rybníka, Z od rybníka Okrouhlík a SZ od Bohuslavic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,7 km SV od Telče (rybník na katastru Panenské
Rozsíčky, v obci Panenská Rozsíčka, JV od Hodic a JZ od Stajiště).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 8,8 SV od Telče (malý rybník na katastru Nevcehle, JJZ
od Pavlova, SV od Nevcehle a Z od jižní části Dlouhé Brtnice).
Bezejmenný rybník – JH (kr. JČ) – cca 8,9 km JV od Telče (rybník na katastru Červeného
Hrádku, s výpustí z pravé strany do potoka Řečice při SZ okraji Červeného Hrádku,
Z od Mlýnského rybníka a JV od ob. Dolní Vilímeč).
Bezejmenný rybník – JH (kr. JČ) – cca 8,9 km JV od Telče (rybník na katastru Červeného
Hrádku, s výpustí z levé strany do potoka Řečice S od Červeného Hrádku, ZSZ od
Mlýnského rybníka a JV od ob. Dolní Vilímeč.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,1 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlov, v ob.
Bezděkov, JJZ od Stajiště a SZ od Pavlova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,1 km VSV od Telče (rybník na katastru Staré Říše, JZ
od kapličky v Nepomukách, Z od Hladovského rybníka a JJV od Pavlova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,2 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlov, Z od
Pavlova, JV od Bezděkova a JZ od Otína).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,6 km JV od Telče (rybník na katastru Bohuslavic,
nachází se u zvoničky v Bohuslavicích, JZ od Vápovic a SV od Nové Říše).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,6 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlova, JZ od
Stajiště, SZ od Pavlova a SV od Panenské Rozsíčky – protéká jím Moravská Dyje).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,7 km SSV od Telče (rybník na katastru ob. Hodice,
při Z okraji Hodic, JV od Horního hlubokého rybníka a SZ od Hodického rybníka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,7 km SSV od Telče (rybník na katastru ob. Hodice, na
návsi v Hodicích – pravděpodobně se ale jedná o požární nádrž).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,7 SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, nachází
se v obci Růžená, JV od Lovětína a JZ od Čenkova – pravděpodobně se jedná o požární
nádrž s průtočným Čenkovským potokem).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,7 km VSV od Telče (rybník na katastru Staré Říše,
VSV od osady Kladina, SZ od rybníka Malý Hruškovec a JZ od Hladova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,8 km JV od Telče (rybník na katastru Vápovic, SV od
Vápovic, JZ od osady Na pile a SZ od osady Otvrň).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 9,9 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlova, JV od
Stajiště, SV od Bezděkova a SZ od Pavlova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10 km JV od Telče (malý rybník na katastru Nové Říše,
vlevo u silnice Nová Říše-Krasonice, JZ od vrchu Kalvárie /594/ a V od rybníka Bašta).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,1 km JV od Telče (rybník na katastru Bohuslavic,
nachází se při V okraji Bohuslavic, J od Vápovic a SV od Nové Říše – protéká jím
potok Vápovka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,1 km SV od Telče (rybník na katastru Panenské
Rozsíčky, SZ od Stajiště, SSZ od Bezděkova a SV od Panenské Rozsíčky).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,2 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlov, rybník
v ob. Stajiště, SV od Panenské Rozsíčky a SZ od Pavlova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,3 km JV od Telče (rybník na katastru Bohuslavic,
nachází se v PP Koupaliště u Bohuslavic při pravém břehu Otvrňského potoka, JV od
Bohuslavic a JJV od Vápovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,6 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlova, JV
od Pavlova, Z od Dlouhé Brtnice a S od Nepomuk – protéká jím Karlínský potok).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,7-10,9 km VJV od Telče (velký rybník na katastru
Staré Říše, SV od Vápovic, J od Staré Říše a SZ od ob. Rozseč – protéká jím potok
Vápovka).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,9 km SV od Telče (rybník na katastru Pavlov, V od
Pavlova, SZ od Dlouhé Brtnice a JJV od Otína – protéká jím potok Lísek).
Poznámka:: Na katastrální mapě má tento rybník název Lísek.
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 10,9 km JV od Telče (rybník na katastru Strachoňovic
se nachází u SV okraje Strachoňovic, JV od Radkova a Z od ob. Dolní Vilímeč –
protéká jím potok Ochozín).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 11,4 km VSV od Telče (rybník na katastru Sedlatic, při
Z okraji Sedlatic, SV od Staré Říše a SSZ od Markvartic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 11,6 km VJV od Telče (rybník na katastru Markvartic
při J okraji Markvartic, J od Sedlatic a SZ od Svojkovic – protéká jím Markvartický
potok).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 11,7 km V od Telče (rybník na katastru Markvartic,
v Z části Markvartic SZ od obecního úřadu, V od Staré Říše a J od Sedlatic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 11,9 km V od Telče (malý rybník na katastru
Markvartic, S od Markvartic, JJV od Sedlatic a V od severní části Staré Říše – tento
malý rybník je zakreslen pouze na katastrální mapě).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 12,8 km V od Telče (rybník na katastru Markvartic,
malý rybník na Z okraji osady Kasárna, SV od Markvartic a S od Svojkovic).

Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 12,9 km JV od Telče (rybník na katastru Zdeňkova,
v obci Zdeňkov, J od ob. Rozseč a ZSZ od Jindřichovic).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 13,2 km VJV od Telče (rybník na katastru Markvartic,
Z od vrchu Kuklcíp /667/ za silnicí č. 38, JJV od osady Kasárnam V od Markvartic a JZ
od ob. Hory – rybník je zakreslen na turistické mapě, ale na katastrální mapě chybí i
když je relativně dosti velký, chybí i na starých mapách).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 13,2 km VJV od Telče (rybník na katastru Svojkovic se
nachází v obci Svojkovice, JV od Markvartic a SV od ob. Rozseč).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 13,4 km JV od Telče (velmi malý rybník na katastru
Krasonice, S od zámku Krasonice, JZ od Jindřichovic a JZ od rybníka Prokop).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 13,7 km JV od Telče (malý rybník na katastru Knínic,
SSV od rybníka Husinec, SZ od vrchu Manda /545/ a V od Bohusoudova).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 15,3 km JV od Telče (větší rybník na katastru
Krasonice, na Zdeňkovském potoce, V od Krasonic, J od Jindřichovic a JZ od
Želetavy).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 15,5 km JV od Telče (malý rybník na katastru Knínic, u
V okraje Suchého Mlýna, J od Knínic a V od ob. Budeč).
Bezejmenný rybník – J (kr. V) – cca 15,5 km JV od Telče (rybník na katastru Krasonice, SZ
od Maškova mlýna, SSV od Kyprova rybníka a JV od Krasonic).
Blatnice – J (kr. V) – cca 8,2 km VSV od Telče (studánka /NRPS 9474/ na katastru Olšan,
S od Olšan, SZ od rybníka Kladina a SV od Vodnatého rybníka).
Syn.: Pramen Blatnice
Blatnický rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Bonifác – J (kr. V) – cca 5,7 km SZ od Telče (rybník na katastru Lhotky, rybník mezi
Bezejmennými rybníky na Bezejmenném pravostranném přítoku Částkovického
rybníka. J od západní části Lhotky, SV od rybníka Dolní Mrzatec a ZSZ od
Částkovického rybníka).
Boroví – J (kr. V) – cca 13 km VJV od Telče (rybník na katastru Markvartic, S od obecního
úřadu ve Svojkovicích, JV od Markvartic a SV od ob. Rozseč – název je uveden pouze
na katastrální mapě).
Brázdův rybník – J (kr. V) – cca 7,6 km JV od Telče (rybník na katastru Vystrčenovic, pod
VN Nová Říše, S od Brázdova Mlýna a SZ od Nové Říše – má 3,46 ha a protéká jím
potok Řečice).
Březinův rybník – J (kr. V) – cca 3,2 km JZ od Telče (rybník na katastru Horní Myslové, SZ
od Horní Myslové, SV od rybníka Smíchov a J od Krahulčí).
Bukovský potok – pramení JV od ob. Buková, SZ od vrchu Kaz a JZ od Jezdovic. Při jižní
části Jezdovic vtéká zleva do Jezdovického rybníka, kterým protéká Třešťský potok.

Levostranné přítoky: 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky JV od ob. Buková +
Bezejmenný levostranný přítok (protékající 6 tzv. „Bukovskými rybníky“) vtéká do
Zákotského rybníka.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do Zákotského
rybníka.
Protéká rybníky: 2 Bezejmenné rybníky při JV okraji ob. Buková. Zákotský rybník SV od
Bukové + Bezejmenný rybník se nachází těsně pod Zákotským rybníkem + Bezejmenný
rybník nachází se nad rybníkem Rakovec JZ od Jezdovic + Rakovec JZ od Jezdovic +
Bezejmenný rybník při SV okraji osady Puchýrna.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
CX
Cihelný rybník – J (kr. V) – podle VMTO se tento ryvník nacházel na katastru Telče, ale
rybník s tímto nebo podobným názvem jsme nenalezli – jinak po úvaze, že by se mohlo
jednat o rybník v okolí cihelny /jak napovídá název/ jsou např. u Městské cihelny 3
Bezejmenné rybníky a tak není jasné o jakém rybníku se autor zmiňuje.
ČX
Částkovický potok – ptramení V od ob. Řásná, ZJZ od ob. Vanůvek a SZ od rybníka Smrk.
Teče cca na JJZ a při východním okraji Mrákotína vtéká zleva do potoka Myslůvka.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok JV od ob. Řásná + krátký
Bezejmenný levostranná přítok nad Svatojanským rybníkem + Vedlejší levostranné
rameno začíná výtokem ze Svatojánského rybníka a do Částkovického potoka se vrací
V od jižního okraje Lhotky + krátký Bezejmenný levostranný přítok pod Svatojanským
rybníkem vtéká do Vedlejšího levostranného ramene + Bezejmenný levostranný přítok
SZ od Částkovic.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok nad Svatojanským rybníkem +
Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do Rákosového rybníka + krátký Bezejmenný
pravostranný přítok SZ od Částkovic + krátké Vedlejší pravostranné rameno Z od
Částkovic S od silnice Částkovice-Mrákotín.
Protéká rybníky: malý Bezejmenný rybník se nachází krátce pod pramenem + Svatojanský
rybník SV od Lhotky + Částkovický rybník JV od Lhotky + Rákosový rybník pod
Částkovickým rybníkem JV od Lhotky.
Poznámka: Plocha povodí: 6,463 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0130.
Částkovický rybník – J (kr. V) – cca 5 km SZ od Telče (rybník na katastru Hostětic, JV od
Lhotky, S od Částkovic a SZ od Mrákotína – protéká jím Částkovický potok).
Čejkovna – J (kr. V) – 7,2 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8261/ na katastru Mrákotína, při
S okraji osady Čejkovna, VSV od vrchu Skalka /686/ a Z od Lhotky).
Syn.: Studánka Čejkovna.
Čenkovský potok – pramení SZ od hradu Roštejn, JZ od vrchu Vyštěnec a JV od Farářského
kopce. Teče nejdříve skoro přímo na sever, pak se stáčí na SV a znovu na sever a
v Čenkově vtéká zprava do Valchovského potoka. Protéká Růženským rybníkem JZ od
ob. Růžená, Obecním rybníkem při SV okraji ob. Růžená. Má několik krátkých

Bezejmenných přítoků a to 1 zprava nedaleko prameniště, další zleva pod Růženským
rybníkem a nakonec zprava nedaleko Čenkova.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Černíčský rybník – J (kr. V) – cca 5,7-6,3 km J od Telče (rybník na katastru Černíče, protéká
jím Moravská Dyje a nachází se Z-S od ob. Černíč, JZ od ob. Slaviboř a JV od ob.
Myslůvka. Na rybníku jsou 2 menší a 1 větší ostrov – má 10 ha, VMTO uvádí 26/!!/
ha).
Syn.: Czernitzer Teich, Černický rybník (VMTO), Černičký rybník, Travní rybník.
Čížovský rybník – J (kr. V) – cca 10,7 km VJV od Telče (rybník na katastru Staré Říše,
jméno je podle VMTO , ale na mapách se jedná o Bezejmenný rybník na J okraji
katastru Staré Říše, u prostoru Čížov, SZ od ob. Rozseč a SV od Vápovic).
DX
Dírský rybník – J (kr. V) – cca 7,9 km SV od Telče (rybník na katastru Hodice, Z od
Panenské Rozsíčky, S od Sedlejova a JJV od Hodic – protéká jím Úzký potok).
Dočkal – J (kr. V) – cca 6,3 km JV od Telče (rybník na katastru Vystrčenovice, při SZ okraji
Vystrčenovic, JV od Zvolenovic a j od Bláhova kopce /622/ - název je pouze na
katastrální mapě).
Dolní – J (kr. V) – cca 3,5-3,7 km SSZ od Telče (rybník na katastru Volevčic, SZ od
Volevčic, JZ od Studnice a JV od ob. Vanůvek – název je uveden pouze na katastrální
mapě – protéká jím potok Vanůvek).
Dolní barák – J (kr. V) – cca 6 km SSZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě, nachází se
v ob. Doupě, KZ od Třeštic a SZ od Studnice – toto neobvyklé jméno je uvedeno na
katastrální mapě).
Dolní hluboký rybník – J (kr. V) – cca 10,3 km S od Telče (rybník na katastru ob. Hodice,
SZ od Hodic, JV od Čenkova a SSV od Horního hlubokého rybníka –protéká jím
Bezejmenný pravostranný přítok Valchovského potoka),
Syn.: Dolní Hluboký rybník.
Dolní Jilmík – J (kr. V) – cca 9,3 km SV od Telče (rybník na katastru ob. Hodice, pod
rybníkem Horní Jilmík na potoce Lísek, V od jižního okraje obce Hodice a SZ od
Panenské Rozsíčky).
Dolní kašna – K (kr. V) – nachází se v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce, SZ od
Mariánského sloupu, JV od telčské radnice a J od kavárny U nás doma – původně
dřevěná kašna vznikla v cca polovině 16.stol., podle BL v r. 1535 a v r. 1611 byla
nahrazena kamenou kašnou, která byla v r. 1717 doplněna sochou sv. Markéty.
Dolní Mrzatec – J (kr. V) – cca 6,2 km SZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, JZ od
Lhotky, SZ od Částkovic a SSZ od Mrákotína – má 11 ha a protéká jím Myslůvka).
Syn.: Dolní Mrzutec (MPČ).
Dolní rybník – J (kr. V) – cca 5,7 km SV od Telče (rybník na katastru Sedlejova, v obci
Sedlejov, SZ od Urbanova a Zod ob. Nevcehle).

Dolní smrčkovský rybník – J (kr. V) – cca 8,4 km SSV od Telče (rybník na katastru
Hodice,, pod rybníkem Střední smrčkovský rybník, J od západní části Hodic a SV od
Třeštic – protéká jím Bezejmenný pravostranný přítok Třešťského potoka).
Dolní Tesařovský rybník – J (kr. V) – Podle VMTO se tento rybník nacházel někde v okolí
Borovné, ale není jasné kterého rybníka se to týká – v okolí Borovné se nachází
Tesařovský rybník, ale v jeho okolí jsou všechny rybníky pojmenované a tak není jasné,
který rybník měl autor na mysli, když odtud ještě uvádí Horní Tesařovský rybník.
Doupský rybník – J (kr. V) – cca 5,9 km SSZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě, při JZ
okraji ob. Doupě, V od Řídelova a SZ od Studnice – má 5,17 ha a protéká jím Třešťský
potok).
Drdák – J (kr. V) – cca 6,3-6,8 km SZ od Telče (rybník s velmi malou částí na katastru ob.
Doupě, a skoro celý rybník je na katastru Řídelova – protéká jím Třešťský potok a
nachází se SV od Řídelova, Z-SZ od ob. Doupě a JV od Farského kopce /669/ - má 7
ha).
Syn.: Drdak T.
Duníčkův rybník – J (kr. V) – 10 km SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, na
Valchovském potoce, nad Novotnův rybníkem, SZ od Zlatého kopečku /638/ a Z od ob,
Růžená).
Dvouhrázní rybník – J (kr. V) – cca 4,4 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné, JV od
Borovné, se nachází na Bezejmenném pravostranném přítoku rybníka Šilhan (mezi
Pechovským rybníkem a rybníkem Serdzálek).
Syn.: Dwohrazní, Dvouhrázný (VMTO).
EX
FX
Farský rybník – J (kr. V) – cca 10,4 SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, SZ od
Růžené, pod Novotnůva rybníka a JV od Rácova – protéká jím Valchovský potok).
Syn.: Farářský rybník (VMTO), Kostelní (VMTO).
Fexáček – J (kr. V) – cca 7,9 km SV od Telče (rybník na katastru Hodice, Z od Dírského
rybníka, SSZ od Sedlejova a SV od Třeštic – protéká jím Bezejmenný levostranný
přítok Úzkého potoka).
Fontána Vulkán – J (kr. V) – cca 10,9 km JV od Telče (vodní fontána na katastru
Strachoňovic se nachází uprostřed obce Strachoňovice, od Radkova a Z od ob. Dolní
Vilímeč).
GX
HX
Hadí jezírko – J (kr. V) – cca 2,5 km SZ od Telče (jezírko na katastru Telče u PR Luh u
Telče, kterým protéká Bezejmenný pravostranný přítok Moravské Dyje vtokem do
Roštejnského rybníka J od Volevčic a JV od Vanova).

Syn.: Hadí rybník (VMTO).
Hadrava – J (kr. V) – tento rybník uvádí MPČ jako vodní nádrž v odstavci „Okolí a příroda“
u obce Olší, ale zde se tento rybník nevyskytuje a je až S od Želetavy, tj. mimo naší
zájmovou oblast, cca 22 km V od Olší.
Hájecký rybník – J (kr. V) – cca 2,2 km JJV od Telče rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka se nachází nad Podhájským
rybníkem, JJZ od Městské cihelny a SV od vrchu Buzový /572/)..
Hamerský rybník – J (kr. V) – cca 4,7-5,4 km Z-ZJZ od Telče (rybník na katastru
Mrákotína, J-JJV od Mrákotína, J-V od vrchu Hora /593/ a Z od Krahulčí – má 17 ha a
protéká jím Praskoleský potok).
Syn.: Hammer Teich, Hamr (MPČ a VMTO).
Havlišův rybník – J (kr. V) – cca 15,7 km JV od Telče (rybník na katastru Jindřichovic,
nachází se před vtokem Jindřichovického potoka zprava do potoka Želetavka, JV od
Jindřichovic a SZ od Šašovic).
Hladov – J (kr. V) – 1,8 km JJV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka se nachází v jižní části Telče, v části
Hladov, mezi Radkovskou ul. a Telčským potokem).
Syn.:Hladowa T., Hladovský rybník (VMTO).
Hliniště – J (kr. V) – cca 11,6 km VJV od Telče (rybník na katastru Markvartic, JZ od
kapličky v Markvarticích, V od jižní části Staré Říše a J o Sedlatic – název je uveden
pouze na katastrální mapě).
Hodický rybník – J (kr. V) – cca 8,9-9,6 km SSV od Telče (rybník na katastru Hodice, při
jižním okraji Hodic, pod Janovským rybníkem a SZ od Panenské Rozsíčky – má 11 ha a
protéká jím Třešťský potok).
Syn.: Höditzer Teich, Tovární rybník.
Holubářský rybník – J (kr. V) – cca 0,9 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče se
nachází při Z okraji Světského rybníka při okraji telečské části Štěpnice, nad
Kryštofovským rybníkem a vytá z něj Bezejmenný pravostranný přítok Telčského
potoka vtékající do Pravostranného vedlejšího pramene Telčského potoka).
Horní hluboký rybník – J (kr. V) – cca 10 km S od Telče (rybník na katastru ob. Hodice, SZ
od Hodic, JV od Čenkova a JJZ od Dolního hlubokého rybníka – protéká jím
Bezejmenný pravostranný přítok Valchovského potoka),.
Syn.: Horní Hluboký rybník.
Horní Jilmík – J (kr. V) – cca 9,4 km SV od Telče (rybník na katastru ob. Hodice, nad
rybníkem Dolní Jilmík na potoce Lísek, V od nejjižnější části Hodic, SZ od Panenské
Rozsíčky – má 3,94 ha).
Horní kašna – J (kr. V) – cca 65 m JV od Dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči (nachází se při JV okraji náměstí Zachariáše z Hradce, S od kostela sv. Ducha –
kulturní památka).

Syn.: Horní kašna se sochou Siléna.
Horní Mrzatec – J (kr. V) – cca 6,9 km SZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, Z od
Lhotky, JZ od ob. Řásná a SSZ od Mrákotína – má 4,76 ha a protéká jím Myslůvka).
Syn.: Horní Mrzutec (MPČ), Nekolowka T.
Horní rybník – J (kr. V) – cca 6,1 km JV od Telče (rybník na katastru Vystrčenovice, JV od
Zvolenovic, SZ od Vystrčenovic a SV od Strachoňovic – název je pouze na katastrální
mapě).
Horní smrčkovský rybník – J (kr. V) – cca 7,8-8 km SSV od Telče (rybník na katastru
Hodice, nad rybníkem Střední smrčkovský rybník, J od západní části Hodic a SV od
Třeštic – protéká jím Bezejmenný pravostranný přítok Třešťského potoka).
Horníí Tesařovský rybník – J (kr. V) – Podle VMTO se tento rybník nacházel někde v okolí
Borovné, ale není jasné kterého rybníka se to týká – v okolí Borovné se nachází
Tesařovský rybník, ale v jeho okolí jsou všech rybníky pojmenované a tak není jasné,
který rybník měl autor na mysli, když odtud ještě uvádí Dolní Tesařovský rybník.
Hornobolíkovský potok – vytéká z rybníka SZ od Horního Bolíkova a SV od ob. Studená.
Protéká ob. Horní Bolíkov a vtéká zprava do Světelského potoka SZ od osady Hamry.
Levostranné přítoky: krátké Vedlejší levostranné rameno s průtočným rybníkem Z od
Horního Bolíkova + krátký Bezejmenný levostranný přítok při V okraji Horního
Bolíkova + Bezejmenný levostranný přítok Z od Horního Bolíkova.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok v Z části Hotního Bolíkova +
Bezejmenný pravostranný přítok při V okraji Horního Bolíkova.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník krátce pod výtokem z rybníka kde začíná tok
Hornobolíkovského potoka + Bezejmenný rybník SZ od vrchu Beranov /640/.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Horský potok – vytéká z Bezejmenného rybníka ZSZ od ob. Hory. J od Opatova vtéká zleva
do Brtnice /resp. vtéká do rybníka Vidlák, kterým protéká potok Brtnice/).
Levostranné přítoky: Krátký Bezejmenný levostranný přítok ZSZ od ob. Hory + 2
Bezejmenné levostranné přítoky SZ od ob. Hory + krátký Bezejmenný levostranný
přítok V od PP Opatovské zákopy.
Pravostranné přítoky: krátké Vedlejší pravostranné rameno SZ od ob. Předín.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Hruštička – J (kr. V) – cca 12,5 km VJV od Telče (rybník na katastru obce Rozseč, při
V okraji ob. Rozseč, SSV od Nového rybníka a JZ od Svojkovic – název byl nalezen
pouze na katastrální mapě a to pouze při určitém zvětšení).
Hřebílko – J (kr. V) – cca 4,8 km JJV od Telče (rybník na katastru Radkova, při V okraji
Radkova, JZ od Zvolenovic a JV od osady Nový Dvůr – protéká jím Rybníčkový
potok).
Syn.: Rybník Hřebílko.
Husinec – J (kr. V) – cca 13,7-14,2 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, SZ u Knínice,
JV od Bohusoudova a JZ od Krasonic – má 8 ha a protéká jím potok Prokopka).

Syn.: Hussinetz T.
CHX
Chatařská – J (kr. V) – cca 7,1 km VSV od Telče (studánka /NRPS 8126/ na katastru Olšan,
J od chatové osady Pilka, SZ od Olšan a JV od Ořechova).
Syn.: Studánka Chatařská.
IX
JX
Janovský rybník – J (kr. V) – cca 8,5-9 km SSV od Telče (rybník na katastru Hodice nad
Hodickým rybníkem, SV od Třeštic a SZ od Panenské Rozsíčky – má 13 ha a protéká
jím Třešťský potok).
Syn.: Hammer T.
Javořický potok – pramení v lese SZ od Velkého Peřezitého rybníka, JV od Míchova vrchu
/790/. SZ od Řídelova vtéká zprava do Třešťského potoka /resp. do Pilného rybníka,
kterým protéká Třešťský potok/.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok J od Vondrovy skalky /702/ + krátké
Vedlejší levostranné rameno na Plodovým rybníkem.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok /vtéká do Velkého Pařezitého
rybníka/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok na jdenom z výtoků z tohoto rybníka
+ Vedlejší pravostranné rameno s průtočným Plodovým rybníkem + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok Z od jižní části Řídelova.
Protéká rybníky: Velký Pařezitý rybník SZ od Řásné + Plodový rybník na Vedlejším
pravostranném rameni JV od Řídelova + 2 Bezejmenné rybníky pod Plodovým
rybníkem.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Jechovický potok – pramení v PP Jechovec, JZ od Prostředního rybníka a JJV od rybníka
Šoch. SV od Vápovic vtéká zprava do potoka Vápovka.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok Z od zastávky BUS Stará
Říše-pila + Bezejmenný pravostranný přítok S od Vápovic.
Syn.: Jechovecký potok.
Jihlávka – pramení JJV od Otína a SZ od Dlouhé Brtnice. Protéká ob. Stonařov,
Prostředkovice, /východní okraj ob. Suchá/ , /V okraj ob. Beranovec/, Vílanec, Čížov,
Rančířov, Sasov, Jihlava a v Jihlavé vtéká zprava do řeky Jihlava.
Levostranné přítoky: Krátký Bezejmenný levostranný přítok JV od Otína + krátký
Bezejmenný levostranný přítok u silnice E 59 + Otínský potok J u Stonařova +
Bezejmenný levostranný přítok při J okraji Stonařova + Bezejmenný levostranný přítok
ve Stonařově + krátký Bezejmenný levostranný přítok při jižním okraji Prostředkovic +
2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky při severním okraji Prostředkovic + vedlejší
levostranné rameno začíná S u Prostředkovi a končí cca 200 m na pravostranným
přítokem Sokoličského potok + Lovecký potok J od ob. Beranovec + Loučský potok
S od ob. Beranovec + 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky při JV okraji ob.
Vílanec + krátký Bezejmenné levostranný přítok S od ob. Vílanec + Popický potok SZ

od Cerekvičky + krátký Bezejmenný levostranný přítok při jižním okraji Čížova +
Okrouhlík při JV okraji Rančířova + Bezejmenný levostranný přítok v severní části
Rančířova.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok JV od Otína + 2 krátké
Bezejmenné pravostranné přítoky JZ od loveckého zámečku Aleje + Bezejmenný
pravostranný přítok JJV od Stonařova + Bezejmenný pravostranný přítok Z od osady
Zhořec + Bezejmenný pravostranný přítok SZ od osady Zhořec + krátké Vedlejší
pravostranné rameno s průtočným rybníčkem při jižním okraji Prostředkovic +
Sokoličský potok mezi ob. Suchá a Beranovec + 2 krátké Bezejmenné pravostranné
přítoky JV od ob. Beranovec + Bezejmenný pravostranný přítok J od ob. Vílanec +
Rosický potok J od Čížova + Čížovský potok v Čížově + Bezejmenný pravostranný
přítok v SZ části Rančířova + krátký Bezejmenný pravostranný přítok při S okraji osady
Domky + krátký Bezejmenný pravostranný přítok v Sasově.
Protéká rybníky:4 různě velké Bezejmenné rybníky JJV od Stonařova + U Tří hrází J od
Stonařova + Bezejmenný rybník SZ od osady Zhořec + Dolní Jarošův rybnik při J části
Stonařova + Bezejmenný rybník J od ob. Vílanec + Stará plovárna v Jihlavě.
Poznámka: Plochu povodí: 106,408 km2. Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0360 až
14-16-01-0480.
Jindřichovický potok – vytéká z menšího Navesního rybníka v Jindřichovicích. Teče cca na
JJV a u Havlišova Mlýna vtéká zprava do potoka Želetavka.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok u JV okraje Jindřichovic.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok nad Havlišovým rybníkem.
Protéká rybníky: větší Bezejmenný návesní rybník v Jinrřichovicích + rybník Hana JV od
Jindřichovic a S od Havlišova Mlýna + Havlišův rybník u vtoku Jindřichovického
potoka do Želetavky.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit
/podle polohy přítoku do Želetavky má možná číslo 1-14-02-0126/.
Jordán – J (kr. V) – cca 12,2 km VJV od Telče (rybník na katastru Markvartic, ve V části
Markvartic /přes silnici v okolí čp. 67/, S od vrchu Pihličky /652/ a JZ od osady Kasárna
- název je uveden pouze na katastrální mapě).
KX
Karlínský potok – pramení v mokřadu JJV od Pavlova, JZ od rybníka Boroví. Protéká ob.
Dlouhá Brtnice a Brtnička, vtéká zleva do Brtnice nad rybníkem Zlatomlýn S od
Opatova.
Levostranné přítoky:krátký Bezejmenný levostranný přítok JV od Pavlova + Bezejmenný
levostranný přítok JV od Pavlova + potok Lísek v Brtnici /resp. do Mlýnského rybníka/
+ Bezejmenný levostranný přítok u Dolního Mlýna /resp. do rybníka U Kumštárových/
+ krátký Bezejmenný levostranný přítok ve východní části Brtničky + Bezejmenný
levostranný přítok v horní části Karlínského údolí.
Pravostranné přítoky: potok Čímbordy při V okraji Dolní Brtnice /resp. do Mlýnského
rybníka/ + Dolnomlýnský potok JZ od západní části Brtničky /nad rybníkem U
Kumštárových/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok J od Brtničky /resp. do

rybníka U Kumštárových/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok ve východní části
Brtničky + krátký Bezejmenný pravostranný přítok v horní části Karlínského údolí.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník nad rybníkem Boroví + Boroví JV od Pavlova +
bezejmenný rybník v Západní části Dlouhé Brtnice + Mlýnský rybník na východním
okraji Dlouhé Brtnice + rybník U Kumštárových JJZ od Brtničky
Kašna – J (kr. V) – cca 5,7 km ZSZ od Telče (kašna z r. 1770 se nachází na katastru
Mrákotína, u kostela sv. Jiljí v Mrákotíně, tj. ob. Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ
od Borovné – je na seznamu památek).
Kašna – J (kr. V) – cca 5,7 km ZSZ od Telče (kašna z r. 1813 se nachází na katastru
Mrákotína, na náměstí J od objektu 49 v Mrákotíně, tj. ob. Z od Hostětic, JJZ od ob.
Řásná a SSZ od Borovné – je na seznamu památek).
Kbelka (pramen) – J (kr. V) – MPČ udává tento pramen od Urbanova: „U pramene Kbelka
roste již čtyři sta let památná vrba“ – jinde jsem pramen s tímto názvem nenalezl a
chybí i v NRPS).
Kladina – J (kr. V) – cca 9,1-9,4 km VSV od Telče (rybník na katastru Staré Říše, JJV od
osady Kladina, VSV od Olěan a SZ od Staré Říše – má 5,13 ha a protéká jím Vápovka).
Syn.: Kladina T.
Klevetník – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (podle MPČ pumpa u bývalé školy na Katastru
Radkova, v ob. Radkov – jméno dostala vzhledem k tomu, že byla veřejně přístupná a
využívaná i jako místní informační středisko).
Kokšovka – J (kr. V) – cca 7,2 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Doupě, na území PP
Šilhánky, SZ od ob. Doupě a SV od Řídelova).
Syn.: Kokšovský rybník (VMTO).
Koňas – J (kr. V) – cca 12,8 km JV od Telče (velký rybník na katastru Zdeňkova, J od
východní části ob.. Rozseč, SZ od Jindřichovic a JZ od Lesné – na nových turistických
mapách není název uveden, ale na katastrální mapě je uveden název Koňas).
Syn.: Kojnas T., Kojnas Teich
Korandův rybník – J (kr. V) – cca 7,4-7,5 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína,
JZ od Praskoles, JV od Pískové hory /653/ a VJV od Lísky – protéká jím Praskoleský
potok).
Koželužský rybník – J (kr. V) – cca 1 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Pravostranné vedlejší rameno Telčského potoka se nachází mezi rybníkem
Punčoška a Světelským rybníkem na SZ okraji telčské části Štěpnice, JV od Vanova).
Krahulčí potok – začíná JV u Hostětic jako soutok dvou výtoků „návesních“ rybníků
v Hostěticích. Teče cca na jih a po průtoku ob. Krahulčí vtéká zleva do potoka
Myslůvka v J části ob. Krahulčí.
Je bez zaznamenaných přítoků a v ob. Krahulčí protéká 2 Bezejmennými „návesními“
rybníky.

Krásonický rybník – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o rybník na katastru Krásonic, ale
nepodařilo se mi dosud zjistit o který rybník se jedná.
Syn.: Rybník Krásonický (VMTO).
Kryštofovský rybník – J (kr. V) – cca 0,8 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka se nachází mezi
Holubářským rybníkem a rybníkem Nadymáček, S od Muzea techniky v Telči).
Kyprův rybník – J (kr. V) – cca 15,7 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, u Kyprova
Mlýna, JV od Krasonic a SV od Knínic).
LX
Lesní – J (kr. V) – cca 7,1 km VSV od Telče (studánka /NRPS 8125/ na katastru Olšan,J od
Romínského vrchu /678/, SZ od Olšan a JZ od Nepomuk).
Syn.:Studánka Lesní.
Lísa – J (kr. V) – VMTO jej uvádí jako kaprový rybník z katastru Borovná, ale zatím se jej
nepodařilo mezi současnými rybníky identifikovat.
Syn.: Nadelteich (VMTO).
Lísek – J (kr. V) – cca 10,9 km SV od Telče (rybník na katastru ob. Pavlov, V od Pavlova, SZ
od Dlouhé Brtnice a JJV od Otína – protéká jím potok Lísek).
Poznámka:: Tento název se nachází pouze na katastrální mapě a na turistické mapě je bez
jména.
Lísek – potok pramenící v lese Lísek S od Panenské Rozsíčky, Z od Stajiště a JV od Jelení
hory /653/. Teče velmi nepravidelně SZ směrem a při východním okraji Hodic, V od
obecního úřadu Hodice vtéká zprava do Třešťského potoka.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok nad soustavou Bezejmenných
rybníků SZ od Panenské Rozsíčky.
Pravostranné přítoky: + krátký Bezejmenný pravostranný přítok nad rybníkem Horní
Jilmík.
Protéká rybníky: 4 Bezejmenné rybníky nad rybníkem Horní Jilmík + Horní Jilmík nad
rybníkem Dolní Jilmík + Dolní Jilmík pod rybníkem Horní Jilmík + 2 Bezejmenné
rybníky pod rybníkem Dolní Jilmík.
Lísek (nejedná se o potok Lísek pramenící S od Panenské Rozsíčky!!) – pramení u
východního okraje Pavlova. Protéká částí Dlouhé Brtnice a zde vtéká zleva do
Karlínského potoka.
Levostrané přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok V od Pavlova.
Pravostranné přítoky: bez přítoku.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník V od Pavlova + Bezejmenný rybník /na katastrální
mapě je název rybníka Lísek/ SZ od Dlouhé Brtnice.
Lovětínský potok – pramení JZ od Rácova, JIZ od od Zlatého kopečku při ob. Růžená. Teče
nejdříve SV směrem a SV od Lovětína se prudce stáčí na JV – v Čenkově zleva vtéká
do Valchovského potoka. Protéká Klubalovým rybníkem JZ od lovětína, Dolním
lovětínským rybníkem SV od Lovětína a Novým rybníkem SZ od Čenkova. Má několik

krátkých bezejmenných přítoků a to Bezejmenný levostranný přítok (protéká Vysokým
rybníkem SZ od Lovětína), dále krátkým Bezejmenným levostranným přítokem do
Dolního lovětínského rybníka, pod dolním lovětínským rybníkem má několik kratších
vedlejších ramen, když poslední končí nad Novým rybníkem, dále má Bezejmenný
pravostranný přítok vtékající do Lovětínského potoka nad Novým rybníkem a těsně
před vtokem do Valchovského potoka v Čenkově má 1 drobný Bezejmenný
pravostranný přítok.
Luční rybník – J (kr. V) – cca 1,9 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka se nachází nad Pantoflíčkovým
rybníkem, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Luční rybník – J (kr. V) – cca 6,3 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Olší, S u Olešského
rybníka, Z od Borovné a JV od Praskoles).
Lukšovský rybník – J (kr. V) – podle VMTO se tento rybník nacházel na katastru Řídelova,
ale na současných mapách zakreslené rybníky na tomto katastru mají jiné jméno a tak
není jasné, který rybník měl autor na mysli.
MX
Macák – J (kr. V) – cca 3,7 km JJV od Telče (rybník na katastru Radkova, při severním
okraji osady Nový dvůr, SZ od Radkova a JV od Horní Myslové).
Mackův rybník – J (kr. V) – cca 5,8 km JZ od Telče (rybník na katastru Mysletic, VSV od
Mysletic, JV od Vetchého rybníka a SZ od Zadního Vydří – má 4,01 ha a protéká jím
Vyderský potok).
Malý hališťský rybník – J (kr. V) – cca 4,7 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní
Myslové, SZ od Kostelní Myslové, JV od Borovné a SV od Mysletic – rybníkem
protéká potok Strouha).
Syn.: Malý Uhlišťský rybník (VMTO).
Malý Hruškovec – J (kr. V) – cca 10,6 km VSV od Telče (rybník na katastru Staré Říše, SZ
u rybníka Velký Hruškovec, Z od severní části Sedlatic a SSV od Staré Říše).
Syn.: Hruškovec Malý (VMTO).
Malý Pařezitý rybník – J (kr. V) – cca 7,7 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná,
Z od Třeštic, JZ od Růžené a S od Řásné – má 3,6 ha a protéká jím Třešťský potok).
Syn.: Malý Pařezitý (MPČ a VMTO).
Markvartický potok – pramení u silnice E 59, JV od Sedlatic a S od osady Kasárna. Protéká
ob. Markvartice a J od Staré Říše vtéká zleva do potoka Vápovka.
Levostranné přítoky: krátké Vedlejší levostranné rameno s průtočným bezejmenným
rybníkem při V. okraji Markvartic + krátký Bezejmenný levostranný přítok při jižním
okraji Markvartic /resp. vtéká do bezejmenného rybníka, kterým protéká Markvartický
potok/.

Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok při jižním okraji Markvartic +
Sedlatický potok u silnice č. 23 při JV okraji Staré Říše + Bezejmenný pravostranný
přítok v JV okraji Staré Říše.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník při S okraji Markvartic + Bezejmenný rybník při
jižním okraji Markvartic + Bezejmenný rybník při JV okraji Staré Říše
Martinský rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Mirošovská studánka – J (kr. V) – cca 8,3 km SZ od Telče (studánka /NRPS 1949/ na
katastru Řídelova, JV od Řídelovského kopce /712/. S od Malého Pařezitého rybníka a
SZ od Řídelova).
Mlynářský rybník – J (kr. V) – 3.5 km SV od Telče (rybník na katastru Mysliboře se
nachází na potoce Votavice při SZ okraji Mysliboře. JV od Studnice a V od Volevčic).
Mlýnský rybník – JH (kr. JČ) – cca 9,3-9,5 km JV od Telče (rybnik při V okraji Červeného
Hrádku na potoce Vápovka, JJV od Ostrého vrchu /542/ a JZ od Nové Říše).
Mlýnský rybník – J (kr. V) – cca 9,6 km V od Telče (rybník na katastru Staré Říše, při
Z okraji Staré Říše, JV od Olšan a SSV od Vápovic).
Mlýnský rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Borovné jako výtažný rybník, ale
není jasné o který rybník se jedná.
Mokrovec – J (kr. V) – cca 1,7 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
levé vedlejší rameno Bezejmenného levostranného přítoku Telčského potoka se nachází
pod Pantoflíčkovým rybníkem, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Moravská Dyje – J (kr. V) – cca 10,4 km SV od Telče (pramen /NRPS 232) na katastru
Panenské Rozsíčky, SZ od Stajiště, VJV od Hodic a SSV od Panské Rozsíčky).
Syn.: Dya (VMTO), Pramen Moravské Dyje, Prameniště Dyje (MPČ), Prohyba (VMTO),
Projba (VMTO).
Moravská Dyje –Řeka pramenící zhruba 4 kilometry jihovýchodně od Třešti v kraji
Vysočina v nadmořské výšce 653 m. Její tok směřuje po celé své délce převážně jižním
směrem. Na Moravě protéká těmito obcemi a jejich částmi: Urbanov, Žatec, Radkov,
Slaviboř, Černíč, Dačice, Janov, Nové Hobzí, Modletice, Písečné, pod kterou opouští
území Moravy v nadmořské výšce 434 m. V Rakousku po soutoku s Rakouskou Dyjí
teče dále jako řeka Dyje. Průtoky a přítoky jsou uvedené pouze v zájmovém úseku
zpracovaných místních jmen. Celková délka toku je 68,2 km a povodí má plochu
630 km².
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok JZ od Stajiště + Bezejmenný
levostranný přítok SZ od Nevcehle (= Pavlovský potok /podle PD/) + Nevcehelský
potok S od Urbanova + krátký Bezejmenný levostranný přítok JZ od obecního úřadu
v Urbanově + Levostranné vedlejší rameno začínající v mokřadu SV od obecního
úřadu v Žatci a končící JV od zvoničky v Žatci + krátký Bezejmenný levostranný přítok
J od Žatce + Bezejmenný levostranný přítok Z od ob. Stranná + Levostranné vedlejší
rameno začínající V od severní části ob. Dolní Dvorce a končící Jižně od této obce +

drobný Bezejmenný levostranný přítok Z od Dyjičky + Bezejmenný levostranný přítok
SZ od Dyjic + Levostranné vedlejší rameno začíná Z od severní části Dyjic a končí u
sulnice č. 112 JZ od Dyjic + Bezejmenný levostranný přítok JZ od Dyjic /končí
v Levostranném vedlejším rameni/ + Bezejmenný levostranný přítok /lze nazvat jako
Zvolenovický potok/ V od Kopřivova Mlýna + 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky
S od Radkova + Rybníčkový potok v jižní části Radkova + Ochozín SV od Slaviboře +
Bezejmenný levostranný přítok s několik průtočnými rybníčky V od dětského hřiště ve
Slaviboři + Bezejmenný levostranný přítok s průtočným Trávním rybníkem Z od jižní
části Černíče – další část toku je mimo zájmové území
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok V od Panenské Rozsíčky +
krátký Bezejmenný pravostranný přítok V od jižního okraje Panenské Rozsíčky +
Bezejmenný pravostranný přítok VSV od vrchu Májovec /630/ + Bezejmenný
pravostranný přítok s několika průtočnými rybníčky S od silnice Nevcehle-Sedlejov +
Bezejmenný pravostranný přítok se třemi průtočnými rybníčky J od silnice NevcehleSedlejov + Sedlejovský potok JV od Sedlejova + krátký Bezejmenný pravostranný
přítok Z od Urbanova + krátký Bezejmenný pravostranný přítok V od zvoničky v Žatci
+ Pravostranné vedlejší rameno začínající u objektu č. 7 v jižní části Žatce a končící
cca 230 m JV od domu č.5 v Žatci + drobný Bezejmenný pravostranný přítok Z od ob.
Stranná + Votavice S u silnice č. 23 u ob. Dolní Dvorce + Bezejmenný pravostranný
přítok J od ob. Dolní Dvorce + Bezejmenný pravostranný přítok S od Dyjic +
Bezejmenný pravostranný přítok SSZ od Dyjic + Bezejmenný pravostranný přítok
s třemi průtočnými rybníčky SZ od Dyjic + Bezejmenný pravostranný přítok Z od Dyjic
+ krátký Bezejmenný pravostranný přítok JJV od motokrosu + krátký Bezejmenný
pravostranný přítok s malým průtočným rybníčkem JZ od motokrosu + Telčský potok
V od Městské cihelny + Bezejmenný pravostranný přítok protékající rybníkem Macák
V od Nového Dvora + Bezejmenný pravostranný přítok JV od Nového Dvora + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok SV od Slaviboře + Bezejmenný pravostranný přítok do
Černáčského rybníka + Myslůvka do Černíčského rybníka – další část toku je mimo
zájmové území
Protéká Černíčským rybníkem S u Černíče – další část toku je mimo zájmové území
Syn.: Dyje (MPČ a VMTO), Dyje Moravská (VMTO), Mährische Thaya, Prohyba
(VMTO), Projba (VMTO), Thaya Fl., Thaya Fluss.
Poznámka: Číslo Hydrologického pořadí: 4-14-01-0010 až 4-14-01-0630.
Mrákotínský potok – J (kr. V) – tento potok se mi nepodařilo nalézt, ale podle VMTO se
nachází od Mrákotína směrem na Krahulčí a pak by se jednoznačně jednalo o potok
Myslůvka, ale tento odhad je nutno dokázat ještě dalším literárním nebo mapovým
pramenem.
Mysletický potok – pramení SZ od Mysletic, JZ od vrchu Hora /664/ a JJV od Olší. Protéká
obcí Mysletice a vtéká zprava do Vyderského potoka SV od Prostředního Vydří.
Levostranné přítoky: bez značených přítoků.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok JV od Mysletic + Bezejmenný
pravostranný přítok S od Nadvesního rybníka.
Protéká rybníky: 3 Bezejmennými rybníky v Mysleticích

Mysletín – J (kr. V) – cca 4,2 km SZ od Telče (rybník na katastru Hostětic, JZ od Vanova, SZ
od Hostětic a SV od Částkovic).
Myslibořský potok – pramení JZ od Sedlejova, S od Mysliboře a SZ od Žatce. Teče JJV
směrem. JV od Mysliboře vtéká zleva do potoka Votavice.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok SV od Mysliboře.
Protéká rybníky: Myslibořský rybník V od Mysliboře.
Syn.: Myslibořický potok (VMTO).
Myslibořský rybník – J (kr. V) – 3,9 km SV od Telče (rybník na katastru Žatce, je na spodní
části Myslibořského potoka, VJV od Mysliboře, JZ od Urbanova – protéká jím
Myslibořský potok).
Syn.: Podhajský rybník (na katastrální mapě).
Myslůvka – potok pramení VJV od vrchu Javořice, SV od vrchu Široký kámen, Z od ob.
Řásná. Protéká obcemi Mrákotín, Krahulčí, Horní Myslová, Kostelní Myslová a
Myslůvka. - Délka toku je 16,2 km a v obci Černíč vtéká zprava do Moravské Dyje
(resp. do Černíčského rybníka, kterým protéká Moravská Dyje).
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok do rybníka Horní Mrzatec +
Částkovický potok vtéká v JV části Mrákotína + Bezejmenný levostranný přítok nad
rybníkem Valcha + krátký Bezejmenný levostranný přítok při Z okraji ob. Krahulčí +
Krahulčí potok v jižní části ob. Krahulčí + Bezejmenné levostranné vedlejší rameno,
které protéká Březinovým rybníkem (Březinův rybník) + Bezejmenné levostranné
vedlejší rameno protékající Bezejmenným rybníkem při Z okraji Horní Myslové +
Bezejmenný levostranný přítok protékající návesním rybníkem v ob. Horní Myslová +
Bezejmenné vedlejší levostranné rameno vytékající z Bezejmenného rybníka v J části
Horní Myslové a končící u Nechvátalova mlýna mezi Horní Myslovou a Kostelní
Myslovou + Bezejmenný levostranný přítok pod Bezejmenným rybníkem při J okraji
Kostelní Myslové + Bezejmenný levostranný přítok do Černíčského rybníka.
Pravostranné přítoky: drobný Bezejmenný pravostranný přítok do rybníka Horní Mrzatec +
Světelský potok vtéká v ob. Mrákotín + Praskoleský potok vtéká do Hameského rybníka
+ 2 drobné Bezejmenné pravostranné přítoky vtékají do Hamerského rybníka + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok mezi Hamerským rybníkem a rybníkem Valcha +
Bezejmenný pravostranný přítok u Březinova rybníka + Bezejmenný pravostranný
přítok při Z okraji ob. Horní Myslová + Strouha při SZ okraji Kostelní Myslové +
Bezejmenný pravostranný přítok při J okraji Kostelní Myslové + Bezejmenný
pravostranný přítok pod Bezejmenným rybníkem při J okraji Kostelní Myslové +
Bezejmenný pravostranný přítok při silnici Z od ob. Slaviboř.
Protéká rybníky Horní Mrzatec Z od Lhotky + Dolní Mrzatec JZ od Lhotky + Hamerský
rybník pod Mákotínem + rybník Valcha JZ od Krahulčí + Suchý rybník v JZ části ob.
Krahulčí + 2 Bezejmenné rybníky při JV okraji Krahulčí + Náglův rybník S od Kostelní
Myslové + 2 Bezejmenné rybníky při S a J okraji Kostelní Myslové.
Poznámka: Plocha povodí: 5,698 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0100.
Syn.: Myslovský potok (VMTO), Potok Myslovský (VMTO).

NX
Na Blatech – J (kr. V) – cca 8,2 km VSV od Telče (studánka /NRPS 9571/ na katastru Olšan,
JZ od rybníka Šoch, SZ od PP Jechovec a J od Olšan).
Syn.: Studánka Na Blatech.
Nad Lhotkou – J (kr. V) – 6,1 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8262/ na katastru Lhotky,
S od západní části Lhotky, JV od hradu Štamberk a JZ od ob. Řásná.
Syn.: Studánka Nad Lhotkou.
Nadymáček – J (kr. V) – cca 0,7 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, pod
Kryštofovským rybníkem s odtokem Bezejmenného pravostranného přítoku do
Pravostranného vedlejšího ramene Telčského potoka v telčské části Štěpnice).
Nadymák – J (kr. V) – 0,8 km S/S/Z od Telče (rybník na katastru Telče, který se nachází
v Telči na začátku ul. Na Kotnové, Z od Jihlavské ul., J od Roštýna).
Náglův rybník – J (kr. V) – cca 3,8 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní Myslové,
SSZ od Kostelní MyslovéJJV od Horní Myslové a V od Olší – rybníkem protéká potok
Myslůvka).
Na Skalkách – J (kr. V) – 2 km SV od Telče (studánka /NRPS 8142/ na katastru Mysliboře,
v lese JZ od Mysliboře, SZ od Lučníhi rybníka a JV od Volevčic).
Syn.: Studánka Na Skalkách.
Návesní rybník – J (kr. V) – cca 7,9 km V od Telče (rybník na katastru Olšan, při JZ okraji
Olšan, JV od Vodnatého rybníka a SZ od PP Jechovec).
Návesní rybník – J (kr. V) – cca 15 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, v obci
Knínice /JV od obecního úřadu/, S od Šmahlova rybníka a SZ od Babkova kopce /517/.
Na Zdeňkově (studánka) – J (kr. V) – a 5,6 km ZJZ od Telče (studánka /NRPS 11650/ na
katastru Borovné se nachází na SZ svahu vrchu Zdeňkov, J od Dobré Vody, SZ od
Norovné a SSV od Olší).
Syn.: Studánka Na Zdeňkově.
Na žlábku – J (kr. V) – cca 4,4 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní Myslové,SZ od
Myslůvky, V od jižní části Kostelní Myslové a SV od Zadního Vydří).
Nevcehelský potok . pramení V od obce Nevcehle a teče cca na Z-ZJZ. Protéká ob. Nevcehle
a vtéká S u Urbanova zleva do Moravské Dyje.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok J od Pavlova + krátký Bezejmenný
levostranný přítok v ob. Nevcehle, JJZ od obecního úřadu + Vedlejší levostranné
rameno spojené s větším Bezejmenným rybníkem v ob. Nevcehle JZ od obecního
úřadu.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok krátce pod prameništěm
Nevcehelského potoka + Bezejmenný pravostranný přítok SV od Nevcehle.
Protéká rybníky: 3 Bezejmenné rybníky v obci Nevcehle.
Poznámka: Plocha povodí: 5,367 km2. Číslo Hydrologického pořadí: 4-14-01-0040.

Novotnův rybník – J (kr. V) – cca 10,3 SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, mezi
Duníčkovým rybníkem a Farským rybníkem, SZ od Růžené a JV od Rácova –protéká
jím Valchovský potok).
Nový rybník – J (kr. V) – cca 3,9 km VJV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, S od
Zvolenovic, V od Dyjic a JJV od Dyjičky – protéká jím Bezejmenný levostranný přítok
Moravské Dyje).
Nový rybník – J (kr. V) – cca 4,2 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné, průtočný
Bezejmenným pravostranným přítokem Myslůvky se nachází jižně při SV okraji
Borovné, nad rybníkem Šilhan).
Syn.: Nowe T.
Nový rybník – J (kr. V) – cca 12,5 km VJV od Telče (rybník na katastru obce Rozseč, u JV
okraje ob. Rozseč, JZ od Svojkovic a S od Zdeňkova – protéká jím Otvrňský potok).
OX
Obecní rybník – J (kr. V) – 3,8 km SSV od Telče (rybník na katastru Mysliboře se nachází
ve spodní části potoka Porostliny, JV od ob. Studnice a SZ od Mysliboře).
Obecní rybník – J (kr. V) – cca 10 SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, nachází se při
S okrají Růžené, JZ od Čenova a JV od Lovětína – protéká jím Čenkovský potok).
Obecní rybník – J (kr. V) – cca 12 km VJV od Telče (rybník na katastru obce Rozseč, v SZ
části ob. Rozseč, JJZ od Markvartic a SV od Nové Říše).
Obecní rybník – J (kr. V) – cca 12,8 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, SV od ob.
Bohusoudov, ZJZ od Krasonic a SZ od Knínic).
Ochozín – pramení SV od Strachoňovic, JV od Radkova a Z od vrchu Ostrážka /600/.Teče
cca Z směrem, protéká ob. Strachońovice a Z od obce Strachoňovice vtéká zleva do
Moravské Dyje.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok nad Bezejmenným rybníkem
V od Strachoňovic
Pravostranné přítoky: Bez zaznamenaného přítoku
Protéká rybníky: malý Bezejmenný rybník při SV okraji Strachoňovic + Návesní rybník ve
Strachoňovicích.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Okrouhlík – J (kr. V) – cca 9,2-9,3 km JV od Telče (rybník na katastru Nové Říše, pod
rybníkem Staviště, JZ od Bohuslavic, přu SV okraji Nové Říše a JV od VN Nová Říše
– u SVP není plocha uvedena a protéká jím Vápovka).
Oleška – J /kr. V) – cca 12,6 VJV od Telče (rybník na katastru ob. Rozseč, při SV okraji ob.
Rozseč, JZ od Svojkovic a SSV od Zdeňkova – název byl nalezen pouze na katastrální
mapě, ale pouze při velkém zvětšení – protéká jím Otvrňský potok, kde je uveden jako
Bezejmenný rybník).
Olešský rybník – J (kr. V) – cca 6,4 km JZ od Telče (rybník na katastru Olší, ZJZ od
Borovné, S od Olší a JV od Praskoles – má 16 ha, VMTO uvídí 17 ha).

Syn.: Volešský rybník (VMTO).
Olšanský potok – J (kr. V) – tento potok by se měl podle VMTO nacházet „někde“ jižně od
Olšan – zde se ale nachází na mapách pouze Bezejmenný levostranný přítok Řečice
pramenící J od Olšan a do potoka Řečice vtéká zleva nad přítokem Vývozního potoka
(přitéká zprava) – pravděpodobně se to týká Olšanského potoka a toto jméno by bylo
vhodné do map vrátit.
Ostrovní rybník – tento rybník o ploše 3,1 ha, který se nachází při pravém břehu Moravské
Dyje uvádí SVP z katastru ob. Černíč, ale ve skutečnosti se nachází na katastru Velký
Pěčín (nedaleko okraje katastru Černíč) na okr. Jindřichův Hradec (?!). Na tomto
rybníku se nenachází žádný ostrov a velmi pravděpodobně jde o záměnu s Černičským
rybníkem /má 3 ostrovy/ na katastru ob. Černíč, který je ale mnohem větší a je uveden
samostatně – nebo jde pouze o záměnu katastrů.
Otínský potok – pramení SV od Stajiště a JZ od Stonařova. Protéká při V okraji Otína a
jižním okraji Stonařova a zleva vtéká do Jihlávky při JV okraji Stonařova.
Levostranné přítoky: Lesní potok pod rybníkem Na Pastvišti JJZ od Otína + krátký
Bezejmenný levostranný přítok SV od Otína +Krátký Bezejmenný levostranný přítok
SV od Otína.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok nad rybníkem Na Pastvišti, JZ od
Otína.
Protéká rybníky: Na Pastvišti JZ od Otína + Pod vsí – V u Otína.
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Otvrňský potok – pramení v lese mezi vrchy U obrázku /683/ a Hrachová hora /683/, SV od
Svojkovic. Protéká osadou U Anděla, východní částí ob. Rozseč a JV od Bohuslavice
vtéká zleva do potoka Vápovka.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok JZ od Svojkovic +
Bezejmenný levostranný přítok pod Novým rybníkem.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok Z u osady U Anděla + Bezejmenný
pravostranný přítok SZ od Svojkovic + Bezejmenný pravostranný přítok pod Novým
rybníkem + Vedlejší pravostranné rameno v PP Koupaliště u Bohuslavic +
Bezejmenný pravostranný přítok v PP Koupaliště u Bohuslavic.
Protéká rybníky: U Anděla V od osady U Anděla + Bezejmenný rybník v osadě U Anděla
+ Svojkovický rybník při Z okraji Svojkovic + 3 Bezejmenné rybníky při SV-V okraji
ob. Rozseč + Nový rybník při jižním okraji ob. Rozseč + 2 Bezejmenné rybníky JZ od
osady Otvrň.
Poznámka: Plocha povodí: 13,366 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0280.
Syn.: Potok Rosecký (VMTO), Rosecký potok (VMTO).
Ovčírna – J (kr. V) – 4,6 km SV od Telče (rybník na katastru Zvolenovic, při SZ okraji
Žatce, JZ od Urbanova a S od Stranné – název je pouze na katastrální mapě).
PX

Padělek – J (kr. V) – cca 1,9 km Z od Telče (rybník na katastru Krahulčí, Z u Pospíchalova
rybníka, V od severní části Krahulčí a JV od Hostětic –výtokem zde začíná
Svatojanský potok).
Pahorek – J (kr. V) – cca 1,9 km SV od Telče (rybník na katastru Telče a Mysliboře, kterým
protéká Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka a nachází se pod rybníkem
Skalák, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Panny Marie – J (kr. V) – cca 3,4 km VJV od Telče (malý rybník na katastru ob. Dyjice, SZ
od pramene U Loužku, J od Dyjičky a SV od Dyjic).
Panský rybník – J (kr. V) – tento rybník se dosud nepodařilo identifikovat, ale MPČ jej
uvádí od Zvolenovic jako „…Perlu této kaskády představuje Panský rybník kde hnízdí
volavky…“ a pokud se nachází na katastru Zvolenovic, pak se jedná o některý z rybníků
na Bezejmenném potoku protékajícím obcí Zvolenovice a vzhledem k hnízdění volavek
se jedná nejspíše o Zvolenický rybník nebo některý ze dvou blízkých rybníků, když
hnízdění volavek u obce /kde je další rybník/ je málo pravděpodobné.
Pantoflíčkův rybník – J (kr. V) – cca 1,7 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka a nachází se pod Lučním
rybníkem, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Pařezitý rybník – J (kr. V) – cca 4,5 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné, JV od
Borovné se nachází na Bezejmenném pravostranném přítoku rybníka Šilhan (mezi
rybníkem Serdzálkem a Tesařovským rybníkem).
Pařezitý rybník – J (kr. V) – cca 6,5 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, JV od
ob. Praskolesy, SSZ od Olší a SZ od Borovné – protéká jím Praskoleský potok).
Pasecký potok – potok pramení SV od Studnice Z od Sedlejova a JZ od vrchu Homolka.
Teče JJV směrem a protéká 3 Bezejmennými rybníky. Má několik krátkých
bezejmenných přítoků a to 2 z levé strany a 2 z pravé strany, ve své spodní části má
levostranné vedlejší rameno. V obci Mysliboř vtéká zleva do potoka Votavice..
Pastýřský rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Pavlovský potok – potok pramení S u Pavlova, VJV od Bezděkova a SZ od Dlouhé Brtnice.
Obtéká Z okraj Pavlova a SZ od Nevcehle vtéká do Moravské Dyje. Název potoka je
podle PD, jinde se nepodařilo název nalézt. Plocha povodí: 5,428 km2. Číslo
hydrologického pořadí: 4-14-01-0020.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok Z od Pavlova + Bezejmenný
levostranný přítok S od Nevcehle,
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok JV od Panenské Rozsíčky.
Protéká rybníky: 2 Bezejmenné rybníky SZ od Pavlova.
Poznámka: na www stránkách ob. Nevcehle je uveden název „Pavlovský přítok Moravské
Dyje“.
Pazderenský rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Borovné jako výtažný rybník,
ale není jasné o který rybník se jedná.

Syn.: Garstubenteichl (VMTO).
Pechovský rybník – J (kr. V) – cca 4,2 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné se
nachází V od jižního okraje Borovné, na Bezejmenném pravostranném přítoku rybníka
Šilhan (pod Dvouhrázním rybníkem).
Syn.: Pehowsky T.
Pilařův rybník - J (kr. V) – cca 10,7-10,9 km VJV od Telče (rybník na katastru Staré Říše, u
osady Na pile, JZ od Markvartic a SZ od obce Rozseč – název byl nalezen pouze na
katastrální mapě a např. i na www turistických mapách název chybí),
Pilátecký rybník – J (kr. V) – cca 7,3 km Z od Telče (rybník na katastru Mrákotína, S od ob.
PraskolesyZ od jižní části Mrákotína a JV od Světlé – protéká jím Sumrakovský potok).
Poznámka: Zajímavý případ dvou stejnojmenných rybníků na jednom katastru.
Pilátecký rybník – J (kr. V) – cca 7,4 km ZSZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, JV
od Světlé, SZ od Mrákotína a JZ od rybníka Horní Mrzatec – protéká jím Bezejmenný
levostranný přítok Světelského potoka).
Poznámka: Zajímavý případ dvou stejnojmenných rybníků na jednom katastru.
Pilný rybník – J (kr. V) – cca 7,1 km SZ od Telče (rybník na katastru Řídelova, JV od
Malého Pařezitého rybníka, SZ od Řídelova a SSV od ob. Řásná – má 4,21 ha a protéká
jím Javořický potok).
Syn.: Pilní rybník (VMTO), Plny T.
Plodový rybník – J (kr. V) – cca 6,6 km SZ od Telče (rybník na katastru ob. Řásná, S od
Řásné, V o velkého Pařezitého rybníka a JZ od Řídelova – má 8 ha a protéká jím
Javořický potok).
Podělek – J (kr. V) 2 km Z od Telče – rybník Z od Pospíchalova rybníka a vytéká z něj
Svatojanský potok.
Podhájecký rybník – J (kr. V) – cca 14,4 km JV od Telče (rybník na katastru Krasonice, JZ
od Želetavy, JJV od Zdeňkova a SV od Krasonic – rybníkem protéká Zdeňkovský
potok).
Podhájský rybník – J (kr. V) – cca 2,3 km JJV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka se nachází pod Hájeckým
rybníkem, Z od Rohozenského rybníka – má 5,09 ha).
Syn.: Podhajský rybník (VMTO).
Pod hrází – J (kr. V) – 6,5 km ZJZ od Telče (studánka /NRPS 8123/ na katastru Mrákotína, J
u Pařezitého rybníka, JV od Praskoles a SZ od Borovné).
Syn.: Studánka Pod hrází.
Pod Ježkovcem – J (kr. V) – cca 12,2 km JV od Telče (rybník na katastru Krasonice, SZ od
Krasonic, JZ od Zdeňkova a JV od Nové Říše – rybníkem protéká potok Prokopka).
Pod Otvrní – J (kr. V) – cca 11,1-11,3 km JV od Telče (rybník na katastru Zdeňkova, JZ od
osady Otvrň. Z/SZ/ od vrch Otvrň /637/ a SZ od Zdeňkova – název byl nalezen pouze
na katastrální mapě, jinde většinou chybí – protéká jím Otvrňský potok).

Pod Řídelovem – J (kr. V) – cca 7,1 km SZ od Telče (pramen /NRPS 8375/ na katastru ob.
Řásná, napájí krátký Bezejmenný pravostranný přítok Třešťského potoka /vtéká do
Pilného rybníka/, J od Malého Pařezitého rybníka a S od Řásné).
Syn.: Pramen Pod Řídelovem.
Pod Zdeňkovem – J (kr. V) – 5,9 km ZJZ od Telče (studánka /NRPS 7995/ na katastru
Mrákotína, u silnice Mrákotín-Olší, Jz od Dobré Vody a SZ od vrchu Zdeňkov /671/).
Syn.: Studánka Pod Zdeňkovem.
Polívkův rybník – J (kr. V) – cca 3-3,3 km SZ od Telče (rybník na katastru Vanova, ZJZ od
Volevčic, JJV od ob. Vanůvek a V od Vanova – má 2,91 ha a protéká jím Telčský
potok).
Porostliny – potok pramenící V od Studnice, vtéká zleva do potoka Votavice SZ od
Mysliboře. Protéká Studnickým rybníkem, dvěma Bezejmennými rybníky a před
vtokem do Votavice Obecním rybníkem. Pod Studnickým rybníkem má 1 krátký
Bezejmenný levostranný přítok.
Syn.: Studnický potok (podle www obce Mysliboř).
Pospíchalův rybník – J (kr. V) – cca 1,8 km Z od Telče (rybník na katastru Krahulčí, nachází
se V od severního okraje ob. Krahulčí, JV od Hostětic a protéká jím Svatojanský
potok).
Potok z Vanova – pramení nejméně 2 prameny při JV okraji Vanova a teče cca na JV a JV
od Laureovy cihelny vtéká zprava do Telčského potoka, je bez zaznamenaných přítoků.
Název je uveden na www turistické mapy).
Syn.: p. z Vanova.
Potůček u sv. Magdaleny – tento název se objevuje u udání polohy studánky NRPS 10201,
ale nikde jinde se tento název neopakuje. Podle polohy by se mělo jednat o
pravostranný přítok potoka Prokopka J od rybníka Pod Ježkovcem. Zde je ale nejasnost,
protože místo s vyznačenou studánkou (resp. pramen) se nachází daleko pod
prameništěm tohoto potoka, jak je to zakresleno na www turistické mapě – také Kaple
sv. Magdaleny se nachází cca 700 m SV od uvedené studánky.
Poutní – J (kr. V) – cca 7,8 km JV od Telče (studánka /NRPS 8121/ na katastru Nové Říše, u
kapličky v prostoru U Brázdových, při levém břehu potoka Řečice, SZ od Nové Říše).
Syn.: Studánka Poutní.
Pramen Myslůvky – J (kr. V) – 8 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5575/ na katastru
Mrákotína, VJV od Světelské chaty, SV od vrchu Široký kámen a Z od ob. Řásná).
Syn.: Prameniště pramen Myslůvky.
Poznámka: tento pramen je od zakresleného začátku potoka Myslůvka na www mapách
dosti vzdálen směrem na SZ.
Pramen Želetavky – J (kr. V) – cca 14,9 km VJV od Telče (pramen /NRPS 7837/ na hranici
katastru Strachoňovic a Želetavy, JJV od ob. Hory, Z/SZ/ od Lesní a JV od osady
Kasárna).

Praskoleský potok – pramení S od Malého vrch /717/ a JV od ob. Sumrakov. Protéká ob.
Praskolesy a vtéká zprava do Myslůvky /resp. do Hamerského potoka, kterým protéká
potok Myslůvka/ v severní části ob. Dobrá Voda.
Levostranné přítoky: krátké Vedlejší levostranné rameno s průtočným rybníkem mezi
rybníky Belavý a Korandův rybník + krátký Bezejmenný levostranný přítok pod
Korandovým rybníkem + Vedlejší levostranné rameno mezi Bezejmenným a Pařezitým
rybníkem JV od Praskoles + krátký Bezejmenný levostranný přítok vtékající do
Pařezitého rybníka, kterým protéká Praskoleský potok + Bezejmenný levostranný přítok
při Z okraji Dobré Vody.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok JJV od Praskoles, nad
Bezejmenným rybníkem + Bzejmenný pravostranný přítok S od Lučního rybníka /nad
velkým Bezejmenným rybníkem/.
Protéká rybníky: Velký rybník /JV od Pískové hory/653/ + Belový JV od Pískové hory
/653/ + Korandův rybník JJZ od ob. Praskoley + Bezejmenný rybník JJV od ob.
Praskolesy + Pařezitý rybník JV od Praskoles + Bezejmenný rybník V od Pařezitého
rybníka.
Poznámka: Plocha povodí: 8,136 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0150.
Prokop – J (kr. V) – cca 11,9-12,1 km JV od Telče (rybník na katastru Zdeňkova, SZ od
Krasonic, JZ od Zdeňkova a JV od Bohuslavic – má 2,64 ha a protéká jím potok
Prokopka).
Prokopka – pramení u silnice č. 112, Z od Zdeňkova a JV od Vápovic. Teče cca na jih a
vtéká zprava do Želetavky J od Knínic.
Levostranné přítoky:Bezejmenný levostranný přítok JJV od rybníka Pod Ježkovcem (SZ
od Krasonic/ + krátký Bezejmenný levostranný přítok vtékající do severní části rybníka
Husinec.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok SZ od Krasonic /vtéká do
rybníka Pod Ježkovcem/ + Bezejmenný pravostranný přítok J od rybníka Pod
Ježkovcem + Bezejmenný pravostranný přítok SSV od rybníka U Skřípu + Bezejmenný
pravostranný přítok vtékající do rybníka U Skřípu + Bezejmenný pravostranný přítok
nad rybníkem Husinec, S od východní části ob. Budeč + krátký Bezejmenný přítok
vtékající do západního výběžku rybníka Husinec.
Protéká rybníky: Prokop JZ od Zdeňkova + Pod Ježkovcem SZ od Krasonic + 1 malý a 1
velký Bezejmenný rybník Z o Krasonic + U Skřípu V od Bohusoudova + Šmahlův
rybník J od Knínic.
Poznámka: Plocha povodí: 14,677 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-02-0170.
Prostřední rybník – J (kr. V) – cca 9,5 km V od Telče (rybník na katastru Staré Říše, Z od
severní části Staré Říše, JZ od Sedlatic a VJV od Olšan).
Příhony – J (kr. V) – cca 9,2 km SV od Telče (pramen /NRPS 9493/ na katastru Pavlova, SV
od Nevcehle, JJZ od Pavlova a SZ od Hladova).
Syn.: Pramen Příhony.

Punčoška – J (kr. V) – cca 1 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
Pravostranné vedlejší rameno Telčského potoka na SZ okraji telčské části Štěpnice, pod
Roštejnským rybníkem, JV od Vanova).
QX
RX
Rákosový rybník – J (kr. V) – cca 5 km SZ od Telče (rybník na katastru Hostětic a Lhotky,
JV od Lhotky, SSZ od Částkovic a pod Částkovickým rybníkem – protéká jím
Částkovický potok).
Rodošský rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno – celkem zde byly 3
rybníky se stejným pojmenováním.
Rohozenský rybník – J (kr. V) – cca 2-2,6 km J/J/V od Telče (velký rybník na katastru
Telče, kterým protéká Telčský potok se nachází na jižním okraji telčské části HladovV
od Podhájského rybníka a SV od Městské cihelny – má 6,55 ha, VMTO uvádí 4 ha).
Syn.: Hladowa T.
Rosišský rybník – J (kr. V) – podle VMTO se nachází někde u Panenské Rozsíčky, ale není
uvedeno o který rybník se jedná – na katastru Panenská Rozsíčka jsou 3 „Bezejmenné“
rybníky.
Roštejnský potok – pramení v oblasti mezi ob. Třeštice a hradem Roštejnem, JZ od ob.
Hodice a SSV od ob. Doupě. Teče skoro přímo na JJV a J od Třeštic vtéká zleva do
Třeštického rybníka. JZ od Třeštic protéká Bezejmenným rybníkem.
Roštejnský rybník – J (kr. V) – cca 1,1-1,9 km SSZ-SZ od Telče (rybník na katastru Telče,
při S okraji Telče, u osady Roštýn, JZ od Mysliboře a J od ob. Volevčice – má 12 ha
protéká jím Telčský potok).
Syn.: Kragsky T., Roštýn (VMTO), Rybník Roštejn.
Růženský rybník – J (kr. V) – cca 8,9-9,2 SSZ od Telče (rybník na katastru Růžené, JZ od
Růžené, SZ od Třeštic a JV od Rácova – má 3,52 ha a protéká jím Čenkovský potok).
Rybníčkový potok – pramení na okraji lesa Z od Vystrčenovic, JJV od Zvolenovic a SSZ od
ob. Dolní Vilímeč. Teče na západ a pak na JZ a v ob. Radkov vtéká zleva do Moravské
Dyje.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok V od Radkova a S od Strachoňovic
Pravostranné přítoky: Bez zaznamenaného přítoku
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník SV od Radkova a S o Strachoňovic + Bezejmenný
rybník nad rybníkem Hřebílko + Hřebílko při V okraji Radkova.
Rybník Crcálek – J (kr. V) – podle VMTO se tento rybník nachází „někde“ v okolí Borovné,
ale jak jméno, tak i jeho poloha nejsou nikde uvedené.
Rybník Dohnalů – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o rybník na katastru Staré Říše, ale bez
udání bližší polohy.

Rybník Hana – J (kr. V) – tento rybník. kterým protéká Jindřichovický potok je zmiňovaný
na www stránkách Jindřichovic, ale nachází se mimo zájmové území, tj. na katastru
Želetavy při hranici katastru Jindřichovice.
Rybník Mašků – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Syn.: Mašků rybník (VMTO).
Rybník Pařezitý v oboře – J (kr. V) – podle VMTO se tento rybník nachází v okolí ob.
Doupě, ale zde nenalezen – vzhledem k příponě „v oboře“, tak se pravděpodobně může
jednat o Bezejmenný rybník nad rybníkem Kokšovka v Roštejnské oboře, ale to je ještě
nutno ověřit.
Rybník pod Hájky – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Rybník u Prokopa – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Rybník za Ješkovcem – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že
byl vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Rybník za Němcem – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Krasonice s poznámkou, že byl
vysušen a přeměněn na louku, ale kde se nacházel není uvedeno.
Rysovec – J (kr. V) – tento rybník z katastru Mrákotína má VMTO v části uváděných daní a
poplatků občanů vrchnosti a nebo knězi – kde se rybník nacházel není ale uvedeno.
ŘX
Řečice – potok pramenící v lese JV od ob. Nevcehle, SZ od Nepomuk a S(SSZ) od
Veselského vrchu. Protéká obcí Červený Hrádek a zde vtéká zprava do potoka
Vápovka.
Levostranné přítoky: 2 Bezejmenné levostranné přítoky Z od Veselského vrchu + 2
Bezejmenné levostranné přítoky nad Vodnatým rybníkem SZ od Olšan + drobný
Bezejmenný levostranný přítok pod Vodnatým rybníkem + Bezejmenný levostranný
přítok JZ od Olšan + Bezejmenný levostranný přítok JZ od Olšan a SSZ od Vápovické
hory + krátký Bezejmenný levostranný přítok VN Nová Říše + krátký Bezejmenný
levostranný přítok V od ob. Dolní Vilímeč + drobný Bezejmenný levostranný přítok při
SZ okraji Červeného Hrádku.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok pod prameništěm + 2 krátké
Bezejmenné pravostranné přítoky Z od Reminského vrchu + Bezejmenný pravostranný
přítok V od Ořechova + Bezejmenný pravostranný přítok ZSZ od Olšan + Vývozní
potok SZ od Vápovické hory + 4 většinou krátké Bezejmenné pravostranné přítoky VN
Nová Říše + Bezejmenný pravostranný přítok JV od Vystrčenovic + krátký bezejmenný
pravostranný přítok J od Brázdova rybníka + Bezejmenný pravostranný přítok V od ob.
Dolní Vilímeč + drobný Bezejmenný pravostranný přítok při SZ okraji Červeného
Hrádku.

Protéká rybníky: Vodnatý rybník SZ od Olšan + VN Nová Říše s hrází V od Vystrčenovic
+ Brázdův rybník SZ od Nové Říše.
Syn.: Ochoz, Olšanský potok.
Poznámka: Plocha povodí: 27,193 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0300.
Řečice – JH (kr. JČ) – cca 8,9 km JV od Telče (rybník na katastru Červený Hrádek, nyní je to
přírodní koupaliště – na mapě se jedná o Bezejmenný rybník u potoka Řečice /Ochoz/,
při části obce Červený Hrádek-Podolí, JV od ob. Dolní Vilímeč).
Poznámka: Všechny údaje jsou převzaté z www stránek obce Červený Hrádek.
Řibřid – J (kr. V) – cca 5,7 Z-6,5 km ZSZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, při JV
okraji Mrákotína, SV od Praskoles a SSZ-SZ od Dobré Vody – má 21 ha /VMTO uvádí
26 ha/ a protéká jím Světelský potok).
Syn.: Řibřik-Teich.
SX
Sedlatický potok – pramení SV od Sedlatic, v prostoru Na Širokých. Při JV okraji Staré Říše
vtéká zprava do Markvartického potoka.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok SZ od obecního úřadu v Sedlaticích +
Bezejmenný levostranný přítok JZ od obecního úřadu v Sedlaticích.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok JV od rybníka Velký Hruškovec +
krátký Bezejmenný pravostranný přítok SV od Staré Říše.
Protéká rybníky: Sedlatický rybník S od Sedlatic.
Poznámka: Plocha povodí: 8,009 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0260.
Sedlatický rybník – J (kr. V) – cca 11,6 km VSV od Telče (rybník na katastru Sedlatic, mezi
ob. Hladov a Sedlatice, JZ od Opatova a V od Ořechova – protéká jím Sedlatický
potok).
Sedlejovský potok – pramení JV od Třeštic, SSZ od vrchu Homolka /649/ a SV od
Studnice. Protéká Sedlejovem a JV od Sedlejova vtéká zprava do Moravské Dyje.
Levostranné přítoky: nemá zaznamenaný žádný přítok.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok u SZ okraje Sedlejova.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník v Sedlejově + Dolní rybník v Sedlejově
Poznámka: Číslo hydrologického pořadí: 4-14-01-003.
Serdzálek – J (kr. V) – cca 4,4 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné, JV od Borovné,
nachází se na Bezejmenném pravostranném přítoku rybníka Šilhan (mezi Dvouhrázním
rybníkem a Pařezitým rybníkem).
Skalák – J (kr. V) – cca 2 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka a nachází se nad rybníkem Pahorek,
JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Skautská – J (kr. V) – 7 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8263/ na katastru Lhotky, u silnice
S od rybníka Horní Mrzatec, SZ od tábořiště Lhotka a ZJz od hradu Štamberk).
Syn.:Studánka Skautská.

Slámů rybník – J (kr. V) – podle VMTO se tento „výtažny“ rybník nachází na katastru
Borovné, ale není uvedena jeho poloha.
Smíchov – J (kr. V) – cca 3,6-4,1 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné se nachází
Z od Horní Myslové, na Bezejmenném pravostranném přítoku potoka Myslůvka /pod
rybníkem Šilhan/ - má 20 ha, VMTO uvádí polochu 23 ha).
Syn.: Smihow Teich, Velký rybník.
Smrk – J (kr. V) – cca 4,4-4,7 km SZ od Telče (rybník /pravděpodobně z r. 1513/ na katastru
Vanova, JZ od ob. Vanůvek, S od Vanova a JV od ob. Řásná – má 7 ha a protéká jím
Telčský potok).
Syn.: Smrkovský rybník (VMTO).
Soubor Bezejmenných (obecních) rybníků – jedná se o 8 různě velkých rybníků v ob.
Borovné na Bezejmenných přítocích Nového rybníka při SV okraji Borovné.
Soustava Bezejmenných rybníků – J (kr. V) 0,7 km SZ od Telče – jedná se o 5 rybníků
nacházejících se pod rybníkem Nadymáček v telčské části Štěpnice – pravděpodobně se
jedná o sádkové rybářské rybníky (viz místní ul. Na Sádkách!).
Sovův potok – pramení S od Sovova kopce JJZ od ob. Buková a JV od Batelova. Teče cca na
JJV a SV od Čenkova protéká rybníkem Sovovka – Z od Čenkova a SV od Podvesného
kopce vtéká zleva do Valchovského potoka. Má jen několik krátkých přítoků a to krátký
Bezejmenný levostranný přítok do Bezejmenného rybníka SV od Sovova kopce, dále je
Bezejmenný levostranný přítok (protéká soustavou 4 bezejmenných rybníků) nad
rybníkem Sovovka a poslední je Bezejmenný pravostranný přítok pod rybníkem
Sovovka.
Staviště – J (kr. V) – cca 9,3-9,4 km JV od Telče (rybník na katastru Nové Říše, nad
rybníkem Okrouhlík, SV od Nové Říše a JZ od Bohuslavic – má 6,2 ha a protéká jím
Vápovka).
Staroměstský rybník – J (kr. V) 0,1-1,2 km JJV od Telče – nachází se v jižní části Telče
mezi částmi Podolí a Staré Město – má 15 ha a byl založen v r. 1372.
Syn.: Altestädterteich, Altestädter Teich, rybník Staroměstský (VMTO). Rybník SvatoMárský (VMTO).
Stávka (rybník) – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o rybník na katastru Myslůvky, je uveden
pod rybníkem Suchan („…pod rybníkem Suchanem…“).
Strouha (potok) – pramení Z od Olešského rybníka /kterým protéká/, ZJZ od Borovné a SSV
od ob. Olší. Při SZ okraji Kostelní Myslové vtéká zprava do potoka Myslůvka.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok vtékající do Olešského
rybníka + krátký Bezejmenný levostranný přítok SZ od rozcestí Strouha a SV od Olší.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok přitékající od obce Olší s několika
menšími Bezejmennými průtočnými rybníky + Pravostranné vedlejší rameno začíná
nad Velkým Hališťským rybníkem, ten zprava pbchází a končí v Malém Hališťském
rybníce + drobný Bezejmenný pravostranný přítok vedlejšího pravostranného ramene
před Malým Hališťským rybníkem.

Protéká 2 menšími Bezejmennými rybníky JZ od ob. Borovná + 2 menší Bezejmennými
rybníky J od Borovné + Velkým Hulišťským rybníkem JV od ob. Borovná + Malým
Hulišťským rybníkem SZ od Kostelní Myslové.
Poznámka: Plocha povodí: 5,682 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0180.
Střední smrčkovský rybník – J (kr. V) – cca 8,3 km SSV od Telče (rybník na katastru
Hodice, mezi Dolním- a Středním smrčkovským rybníkem, SV od Třeštic – protéká jím
Bezejmenný pravostranný přítok Třešťského potoka).
Studánka – J (kr. V) – cca 2,6 km ZSZ od Telče (studánka /NRPS 8572/ na katastru
Krahulčí, SV od fotbalového hřiště ob. Krahilčí, nad Krahulčím potokem, JV od
Hostětic).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 3 km ZSZ od Telče (studánka /NRPS 8413/ na katastru Hostětic,
v ob. Hostětice u menšího „návesního“ rybníka, Z od Kaple Hostětice).
Syn.: Studna bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 3,5 km VJV od Telče (bezejmenná studánka NRPS 8088 na
katastru ob. Dyjice, SSV od malého rybníka Panny Marie, SZ od Rozsíčky a SV od
Dyjic).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 4 km SV od Telče (studánka /NRPS 11287/ na katastru Mysliboře, JZ
od Sedlejova, S od Mysliboře a V od Obecního rybníka).
Studánka – J (kr. V) – 4,1 km SV od Telče (studánka /NRPS 11288/ na katastru Mysliboře, u
silnice Mysliboř-Sedlejov, SV od Mysliboře, Z od Urbanova a SZ od Žatce).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 4,7 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8512/ na katastru Hostětic,
Z od Částkovického rybníka, JV od Lhotky a SSV od Částkovic).
Syn.: Studánka bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 4,9 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8165/ na katastru Hostětic,
V od Částkovického rybníka, JV od Lhotky a J od Řásné).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 5 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8511/ na katastru Vanova,
V od Svatojanského ry bníkaSV od Lhotky a SZ od Vanova).
Studánka – J (kr. V) – 5,4 km JZ od Telče (studánka NRPS 11282 na katastru Mysletic, J od
Borovné, V od Olší a JJV od Mysletic).
Syn.: Studánka bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 5,4 km SV od Telče (studánka /NRPS 8653/ na katastru
Sedlejova, funkční studna se nachází u nádraží v Sedlejově, J od obecního úřadu
v Sedlejově a SZ od Urbanova).
Syn.: Studna bez jména.

Studánka – J (kr. V) – cca 6,3 km SSV od Telče (pramen /NRPS 11290/ na katastru Třeštic,
při silnice Třeštice-Sedlejov JV od Třeštic, SZ od Sedlejova a V od severní části
Třeštického rybníka).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 6,8 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5573/ na katastru ob. Řásná,
Z od Řásné, SSZ od kopce Vrch /726/ a J od Velkého Pařezitého rybníka).
Syn.: Studna bez jména /s funkční pumpou/.
Studánka – J (kr. V) – cca 6,8 km SZ od Telče (studánka /NRPS 9163/ na katastru Řídelova,
J od Pilného rybníka ZJZ od obecního úřadu v Řídelově a V od Vondrovy skalky /702/).
Studánka – J (kr. V) – 7,3 km ZSZ od Telče (studánka /NRPS 8064/ na katastru Mrákotína,
SV od Piláteckého rybníka, SZ od Mrákotína a S od osady Hamry).
Syn.: Studna bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 7,5 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8265/ na katastru Mrákotína, JZ
od Čejkovny, SZ od rybníka Dolní Mrzatec a SSV od Piláteckého rybníka).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 7,6 km ZSZ od Telče (studánka /NRPS 8264/ na katastru Mrákotína,
JV od vrchu Skalka /686/, S od Pilázeckého rybníka a JZ od Čejkovny.
Syn.: Studánka bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 7,7 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5574/ na katastru Mrákotína,
VSV od vrchu Široký kámen /772/, SZ od Lhotky a JZ od Velkého pařezitého rybníka).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 7,7 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5580/ na katastru Mrákotína,
SZ od hradu Štamberk, SSZ od rybníka Horní mrzatec a SV od PP Horní Nekolov).
Syn.: Pramen bez jména
Studánka – J (kr. V) – cca 7,1 km SV od Telče (studánka /NRPS 11291/ na katastru
Panenské Rozsíčky, JZ od Panenské Rozsíčky, JV od Hodic a SZ od Nevcehle).
Syn.: Studánka bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 8 km VJV od Telče (studánka /NRPS 9572/ na katastru Vápovic,
JJZ od Olšan, SZ od Vápovic a SV od Vápovické hory /629/).
Studánka – J (kr. V) – 8,4 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5577/ na katastru Mrákotína,
S od Světelské chaty, JZ od vrchu Míchova skála /773/ a S od PP Horní Nekolov).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 9,1 km SZ od Telče (studánka /NRPS 9087/ na katastru Mrákotína,
SV od vrchu Javořice /836/, JZ od Míchova vrchu /790/ a VJV od Studánky Páně).
Syn.: Prameniště bez jména.
Studánka – J (kr. V) – 9,2 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5576/ na katastru Mrákotína,
SV od vrchu Javořice /836/, JZ od Lhotky a JZ od Míchova vrchu /786/).
Syn.: Prameniště bez jména.

Studánka – J (kr. V) – cca 9,5 km VSV od Telče (studánka /NRPS 9477/ na katastru Staré
Říše, funkční studna JV od osady Kladina, SZ od Staré Říše a SV od Olšan).
Syn.: Studna bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 9,7 km VSV od Telče (studánka /NRPS 9476/ na katastru Staré
Říše, JV od Nepomuk, JZ od Hladova a SZ od Sedlatic).
Syn.: Prameniště bez jména.
Studánka – JH (kr. JČ) – 9,8 km JV od Telče (bezejmenná studánka NRPS 10203 na
katastru Červeného Hrádku na levé straně Červenohradeckého údolí, SV od Mlýnského
rybníka, JZ od vrchu Polanka – vytéká zde drobný levostranný přítok potoka Vápovka).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 9,8 km JV od Telče (studánka /NRPS 10202/ na katastru Nové
Říše, J od Nové Říše, JZ od vrchu Kalvárie /594/ a SV od červeného Hrádku).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – JH (kr. JČ) – 10,6 km JV od Telče (bezejmenná studánka NRPS 10204 na
katastru Červeného Hrádku při okraji lesa S od vrchu V Lípí, při J okraji prostoru Zadní
Kukle – d.f. se jedná o Levostranný Bezejmenný přítok potoka Vápovka)
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 11,4 km JV od Telče (studánka /NRPS 10201/ na katastru
Krasonice, ZJZ od rybníka Pod Ječkovcem, JZ od Magdaleny a JV od Nové Říše).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka – J (kr. V) – cca 11,8 km JV od Telče (studánka /NRPS 10200/ na katastru
Krasonice, SZ od rybníka Pod Ježkovcem, JZ od rybníka Prokop a JV od Nové Říše).
Syn.: Pramen bez jména.
Studánka Páně – J (kr. V) – 9,5 km SZ od Telče (studánka /NRPS 537/ na katastru
Mrákotína, S od vrchu Javořice /836/, JV od ob.Kaliště a JV od Velkého skalního vrchu
/786/).
Poznámka: Tato studánka je uvedena pravděpodobně omylem na www stránkách ob.
Řásná, protože se nachází na katastru Mrákotína, více jak 1,2 km od hranic katastru
Řásná..
Studnický potok – pramení při J okraji ob. Studnice , teče cca na jih a v JV části Volevčic
vtéká zleva do potoka Vanůvek. Je bez znatelných přítoků a na JV okraji Volevčic
napájí Bezejmenný rybník jehož odtok se vrací zpět do Studnického potoka
Studnický rybník – J (kr. V) – 4,2 km SSV od Telče (rybník na katastru Studnice u Telče se
nachází na potoce Porostliny, JV od ob. Studnice, nedaleko V hranice katastru Studnice
u Telče.
Suchan (rybník) – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o rybník na katastru Myslůvky, nad
rybníčkem Stávka.

Suchý – J (kr. V) – 4,1 km SV od Telče (rybník s malým ostrůvkem na katastru Žatce, při
pravém okraji silnice č. 403 ze Žatce do Telče, JV od Mysliboře a ZSZ od Ořechova –
název je pouze na katastrální mapě).
Suchý rybník – J (kr. V) – cca 3,3 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Krahulčí, při Z okraji
Krahulčí, SV od Borovné a V od rybníka Valcha – má 2 ha a protéká jím potok
Myslůvka).
Syn.: Suchého rybník (VMTO), Suchý (MPČ), Suchy T.
Poznámka: MPČ jej udává z okolí Hostětic, ale to je daleko mimo tento katastr.
Sumrakovský potok – pramení při Z okraji ob. Sumrakov, J od Horního Bolíkova. Protéká
ob. Sumrakov a vtéká zprava do Světelského potoka JV u osady Hamry,
Levostranné přítoky: Vedlejší levostranné rameno začíná při V okraji ob. Sumratov a
končí ZSZ od osady Lísky vtokem do Sumrakovského potoka + Bezejmenný
levostranný přítok S od osady Lísky + Bezejmenný levostranný přítok SV od osady
Lísky + Vedlejší levostranné rameno o délce cca 280 m SV od osady Lísky.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok b HV části ob. Sumrakov + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok S od východní části osady Lísky.
Protéká rybníky: Návesní rybník v ob. Sumrakov + Bezejmenný rybník ZSZ od osady
Lísky + Pilátecký rybník S od ob. Praskolesy.
Svatojanský potok – vytéká z rybníka Podělek a protéká Pospíchalovým rybníkem V od
severní části ob. Krahulčí a teče dále na V-JV až do Telče kde vtéká zprava do
Telčského potoka (resp. do Staromětského rybníka, kterým protéká Telčský potok).
Poznámka: Plochu povodí ani Číslo hydrologického pořadí se dosud nepodařilo zjistit.
Svatojanský rybník – J (kr. V) – cca 5,2 km SZ od Telče (rybník na katastru Lhotky, SV od
Lhotky, SZ od Vanova a JZ od ob. Vanůvek – protéká jím Částkovický potok).
Syn.: Swatojansky T,
Světelský potok – vytéká z malého rybníčku při JV okraji ob. Sbětlá, SZ od ob. Horní
Bolíkov. V Mrákotíně vtéká zleva do potoka Myslůvka.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok SZ od Piláteckého rybníka +
Bezejmenný levostranný přítok JZ od Piláteckého rybníka /kterým protéká/ +
Levostranné slepé rameno u osady Hamry + krátký Bezejmenný levostranný přítok
při JV okraji osady Hamry + 5 krátkých Bezejmenných levostranných přítoků JV od ob.
Hamry /nad rybníkem Řibřid/.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok JZ od vrchu Skalka /686/ +
Bezejmenný pravostranný přítok IZ od Piláteckého rybníka + Hornobolíkovský potok
SZ od osady Hamry + Sumrakovský potok při JZ okraji osady Hamry + Bezejmenný
pravostranný přítok JV od osady Hamry + Vedlejší pravostranné rameno začíná JV od
osady Hamry, obtá zprava rybník Řibřid a při J okraji Mrákotína se vrací zpět do
Světelského potoka.
Protéká rybníky: Řibřid při JV okraji Mrákotína.
Syn.: potok Rysovec.
Poznámka: Plocha povodí: 18,600 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0110.

Světelský rybník – J (kr. V) – 0,9 km SZ od Telče (rybník na katastru Telče, kterým protéká
Pravostranné vedlejší rameno Telčského potoka na SZ okraji telčské části Štěpnice, se
nachází pod Koželužským rybníkem JV od Vanova.
Svojkovický rybník – J (kr. V) – cca 12,8-13 km VJV od Telče (rybník na katastru
Svojkovic, Z od Svojkovic, SV od ob. Rozseč a JV od Markvartic).
ŠX
Šilhan – J (kr. V) – cca 4 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné se nachází V od
Borovné na Bezejmenném pravostranném přítoku potoka Myslůvka (mezi Novým
rybníkem a rybníkem Smíchov – má 3,81 ha).
Syn.: Schilhan T.
Šilhan – J (kr. V) – cca 7 km SSZ od Telče (rybník na katastru Řídelova, SZ od ob. Doupě,
SV od Řídelova a JZ od hradu Roštejn).
Širočky – J (kr. V) – cca 6,3 km SV od Telče (pramen (NRPS 11289/ na katastru Třeštic.
Pramen Sedlejovského potoka SZ od Sedlejova, SV od Studnice a JV od Třeštic).
Syn.: Pramen Širočky.
Šiškovský rybník – J (kr. V) – 3,8 km SZ od Telče (rybník z r. 1477 se nachází na vedlejším
rameni Telčského potoka /na katastru Vanova/, SV od Vanova, J od ob. Vanůvek a Z od
Volevčic – na mapách je nad Šiškovým mlýnem a není pojmenován).
Poznámka: Název je v VMTO, ale bez určení místa, zařadil jsem jej od Šiiškova mlýna,
protože jinam na Telčsku se jej nepodařio umístit.
Šmahlův rybník – J (kr. V) – cca 15,3 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, S od
Suchého Mlýna, J od Knínic a V od ob. Budeč – protéká jím potok Prokopka).
Šoch – J (kr. V) – cca 8,7 km V od Telče (rybník na katastru Olšan, JZ od rybníka Kladina,
Z od Prostředního rybníka a JV od Olšan).
Špitálský rybník – J (kr. V) – cca 1,3 km SV od Telče (rybník na katastru Telče, kterým
protéká Bezejmenný levostranný přítok Telčského potoka se nachází pod
Pantoflíčkovým rybníkem, JZ od Mysliboře a JV od Volevčic).
Štěpnický rybník – J (kr. V) – cca 0,1-0,6 SSZ-SV/-VSV/ od Dolní kašny na náměstí
Zachariáše z Hradce v Telči (průtočný rybník Telčským potokem na katastru Telče –
nachází se na hranici telčského Vnitřního Města a části Štěpnice – má 8,73 ha /VMTO
uvádí 9 ha/ a byl založen v cca 13. stol.).
Syn.: Neustädtler Teich, Ostrovský rybník (také VMTO), Rybník Ostrovský (VMTOmapa), Rybník Štěpnický (VMTO).
TX
Táborský rybník – J (kr. V) – cca 8,6 km JV od Telče (rybník na katastru Nové Říše, při JZ
okraji Nové Říše, SV od vrchu Vršek /572/ a JV od Vystrčenovic).
Syn.: Táborný rybník (uvedeno na katastrální mapě!)

Tarasní rybník – J (kr. V) – VMTO jej uvádí z katastru Borovné jako kaprový rybník, ale
není jasné o který rybník se jedná.
Telčský potok – pramení na katastru ob. Vanůvek /SZ, nedaleko hranice katastru/, SV od
obecního úřadu v ob. Řásná a JJV od Řídelova. Z počátku teče na jih a pak se stáčí na
JV. Z od Zvolenovic, S od Radkova a JV od Kopřivova mlýna vtéká do Moravské Dyje.
Syn.: Telecký potok (VMTO), Teltscher B., Teltscher Bach.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok vtékající do rybníka Smrk +
Levostranné vedlejší rameno začínající pod rybníkem Vlček s průtočným náhonovým
rybníkem u Šiškova mlýna a zde se vrací zpět do Telčského potoka + krátký
Bezejmenný levostranný přítok s dvěma průtočnými bezejmennými rybníky +
Bezejmenný levostranný přítok cca 300 pod Polívkovým rybníkem + Vanůvek SV od
Lauerovy cihelny + krátký Bezejmenný levostranný přítok pod Roštýnem +
Bezejmenný levostranný přítok u garáží v Telči-Štěpnice – má vetší množství
průtočných rybníků + krátký Bezejmenný levostranný přítok S u ul. Na Posvátné.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok v ohybu potoka na JV, nad
rybníkem Smrk + krátký Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do rybníka Smrk +
potok z Vanova vtéká do Roštejnského rybníka + Bezejmenný pravostranný přítok
s průtočným Hadím jezírkem vtéká do Roštejnského rybníka + krátké Pravostranné
vedlejší rameno začíná pod Roštejnským rybníkem a do Telčského potoka se vrací
druhým ramenem SSV od průtočného rybníka Nadymák a JV od rybníka Nadymák je
dlouhé slepé rameno končíci u Jihlavské ul. SV od Panského dvora + dlouhé
Pravostranné vedlejší rameno začínající výtokem z Roštejnského rybníka a končící
vtokem do Telčského potoka v zámeckém parku JV od zámeckého skleníku – toto
rameno protéká následujícími rybníky: Punčoška, Koželužský rybník a Bezejmenný
rybník + Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do delšího Pravostranného
vedlejšího ramena + Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do delšího
Pravostranného vedlejšího ramena a protékající následujícími rybníky: Holubářský
rybník, Kryštofovský rybník a Nadymáček + Bezejmenný pravostranný přítok s větším
množstvím malých až středně velkých průtočných rybníků vtéká do Telčského potoka J
od zámeckého skleníku + Svatojanský potok vtéká do Staroměstského rybníka u ulice
Na Dlážkách mezi sochami sv. Vendelína a sv. Máří Magdalénou + Bezejmenný
pravostranný přítok protékající rybníkem Hladov končí v Telči-Hladově mezi
Bezejmenným a Rohozenským rybníkem /vzhledem k velikosti toku by měl mít název –
např. Hladovský potok/ + Bezejmenný pravostranný přítok vtéká do Rohozenského
rybníka V od Hajeckého a Podhájského rybníka, kterými protéká /zde by byl vhodný
název Hájecký potok + krátké Pravostranné vedlejší rameno začíná výtokem
z Rohozenského rybníka, protéká náhonovým rybníkem Kopřivova Mlýna a vrací se do
Telčského potoka JV od Kopřivova Mlýna.
Protéká třemi Bezejmennými rybníky mezi pramenem a odklonění potoka z jižního směru
na JV. Dále protéká rybníkem Smrk /nad rybníkem Vlček/, S od Vanova a rybníkem
Vlček /pod rybníkem Smrk/SSV od Vanova, pak následuje Polívkův rybník V u
obecního úřadu Vanov + Roštejnský rybník JZ od Skalního kopce /579/ - Štěpnický
rybník v Telči S od náměstí Zachariáše z Hradce + Ulický rybník v Telči SZ-J od

náměstí Zachariáše z Hradce + Staroměstský rybník v jižní části Telče + Bezejmenný
rybník JV od ČOV + Rohozenský rybník při jižním okraji Telče-Hladov.
Poznámka: Plocha povodí: 27,928 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0080.
Tesařovský rybník – J (kr. V) – cca 4,6 km JZ od Telče (rybník na katastru Borovné, JV od
Borovné se nachází na Bezejmenném pravostranném přítoku rybníka Šilhan (nad
Pařezitým rybníkem).
Syn. Tesarowsky T.
Třeštický rybník – J (kr. V) – cca 5,8-6,3 km SSV-SSZ od Telče (rybník na katastru Třeštic.
J u Třestic, V-SV od ob. Doupě a S od Stidnice – má 13 ha).
Syn.: Rybník Třeštický (VMTO), Trzeschitzer T., Trzeschitzer Teich.
Třešťský potok – pramení v lese mezi Velkým Skalním vrchem a Míchovým vrchem, JV od
Janštejna a SZ od ob. Řásná. Protéká obcemi nebo jejich okolím: Doupě, Třeštice,
Hodice, Třešť, Jezdovice, Salavice a Kostelec. V Kostelci vtéká zprava do Jihlavy.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok JZ od Řídelovského kopce +
Bezejmenný levostranný přítok J od Farského kopce + Bezejmenný levostranný přítok
SV od Řídelova + Bezejmenný levostranný přítok SV od ob. Doupě + Roštejnský potok
vtékající zleva do Třeštického rybníka + krátký Bezejmenný levostranný přítok S od ob.
Třeštice + krátký Bezejmenný levostranný přítok JV od samoty Kratizna + drobný
Bezejmenný levostranný přítok nedaleko nádraží Hodice +Valchovský potok vtéká
zleva do Vaňovského rybníka, při J okraji ob. Třešť + 2 drobné Bezejmenné levostranné
přítoky S od ob. Třešť + Bukovský potok J od ob. Jezdovice + 2 Bezejmenné
levostranné přítoky v ob. Jezdovice + Mistrovský potok při S okraji Jezdovic + drobný
Bezejmenný levostranný přítok v ob. Salavice + 2 drobné Bezejmenné levostranné
přítoky proti vtoku Kamenného potoka přitékajícího zprava.
Pravostranné přítoky: 2 drobné Bezejmenné pravostranné přítoky JZ od Řídelovského
kopce + 2 drobné Bezejmenné pravostranné přítoky v okolí Malého Pařezitého rybníka
SZ od Řídelova + krátký Bezejmenný pravostranný přítok končící c Pilném rybníku +
Javořický potok končící v Pilném rybníku + 2 drobné Bezejmenné pravostranné přítoky
u Doupského rybníka + 2 drobné Bezejmenné pravostranné přítoky nad Třeštickým
rybníkem + Bezejmenný pravostranný přítok (s několika průtočnými rybníky) těsně nad
Janovským rybníkem u ob. Hodice + potok Lísek V od ob. Hodice + 2 Bezejmenné
pravostranné přítoky V od ob. Hodice + Bezejmenný pravostranný přítok s několika
průtočnými rybníky V od nádraží Třešť + Bezejmenný pravostranný přítok s několika
průtočnými rybníky u Nového mlýna, S od ob. Třešť + 3 Bezejmenné pravostranné
přítoky v ob. Jezdovice + Kamenný potok S od Salavic + Korunní potok – vtéká do
Lučního rybníka.
Protéká Malým pařezitým rybníkem S od ob. Řásná, Pilným rybníkem SZ od Řídelova +
rybníkem Drdák SV od Řídelova + Doubským rybníkem na JZ okraji ob. Doupě +
Třeštickým rybníkem mezi ob. Doupě a Třeštice + Janovským a Hodickým rybníkem
při J okraji ob. Hodice + Vaňovským rybníkem v J části ob. Třešť + Jezdovickým
rybníkem J od ob. Jezdovice + Lučním rybníkem a Silničním rybníkem J u Kostelce.
Poznámka: U MPČ je chybně udán začátek potoka u Malého pařezitého rybníka – tímto
rybníkem pouze protéká.

UX
U Anděla – J (kr. V) – cca 13,9 km VJV od Telče (rybník na katastru Svojkovic, Z u osady U
Anděla, SV od Svojkovic a Z od Lesné).
Údolí děsu – J (kr. V) – cca 4,9 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8166/ na katastru Vanova,
v lese, V od Lhotky, ZSZ od Vanova a JZ od Vanůvky).
Syn.: Prameniště údolí děsu.
Ulický rybník – J (kr. V) – 0,2 km J-Z od Telče (při Z okraji Telče, Z od Seminářské a
Hradební ul. – má 4,07 ha /VMTO uvádí 5 ha/ a protéká jím Telčský potok a byl
založen v cca 13. stol.).
Syn.: Rybník Ulický (VMTO-mapa), Seminar Teich, Seminářský rybník (VMTO-mapa).
U Loužku (studánka) – J (kr. V) – cca 2,8 km VSV od Telče (studánka /NRPS 8082/ na
katastru ob. Dyjice, VJV od drobného rybníka Panny Marie, SV od Dyjic a J od
Dyjičky).
Syn.: Loužek (PMČ), Studánka U Loužku.
U Mašků – J (kr. V) – cca 16,3 km JV od Telče (rybník na katastru Krasonice, při Z okraji
Maškova Mlýna, JV od Krasonic a JZ od Meziříčka).
U Pahorku – J (kr. V) – 2,5 km SSV od Telče (studánka /NRPS 8250/ na katastru
Mysliboře, JV od Volevčic, Z od jižní části Mysliboře a SV od Skalního kopce /579/).
Syn.: Studánka u Pahorku.
U Skaláku (studánka) – J (kr. V) – 2 km SSV od Telče (studánka nebo pramen /NRPS 8249/
na katastru Telče se nachází v těsné blízkosti Bezejmennoho levostranného přítoku
Telčského potoka se nachází nad rybníkem Skalák, JV od Volevčic a JZ od Mysliboře).
Syn.: .Jiný vodní zdroj U Skaláku.
U Skřípu – J (kr. V) – cca 12,8 km JV od Telče (rybník na katastru Knínic, V od
Bohusoudova, SZ od Knínic a S od ob. Budeč).
U tří křížů – J (kr. V) – cca 13,1 km JV od Telče (malý rybník na katastru Zdeňkova, J od
Zdeňkova, SSV od zámku v Krasonicích a Z od Holého kopce /631/ protéká jím
Zdeňkovský potok – název je pouze na katastrální mapě).
Úzký potok – pramení v lese Z od Panenské Rozsíčky, JV od Hodic a SSV od Sedlejova.
Teče cca na SZ a J od Hodic vtéká zprava do Janovského rybníka /s protékajícím
Třešťským potokem/.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok s rybníkem Fexáčkem Z od Panenské
Rozsíčky.
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok Z od Středního
smrčkovského rybníka.
Protéká rybníky: Dírský rybník Z od Panenské Rozsíčky + 2 menší Bezejmenné rybníky
pod Dírským rybníkem.
VX

Valcha – J (kr. V) – cca 3,7 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Krahulčí, na potoce
Myslůvka při Z okraji Krahulčí, SSV od Březové hory /592/ a Z od Suchého rybníka).
Syn.: Valchovský rybníček (VMTO).
Valchovský potok – pramení JZ od Růžená, Z od Farářského kopce a J od lomu na JV úpatí
vrchu Křepílek. Má více přítoků a protéká několika rybníky a těsně míjí nebo protéká
obcemi Čenkov a Třešť. Nedříve teče na SV a pak se obloukem stáčí na V a v jižní části
obce Třešť vtéká zleva do Vanovského rybníka, kterým protéká Třešťský potok.
Levostranné přítoky: Lovětínský potok vtéká v západní části Čenkova + Sovův potok vtéká
SV od Podvesného kopce + Bezejmenný levostranný přítok vtéká do rybníka Konečník.
Pravostranné přítoky: drobný Bezejmenný pravostranný přítok Dolníčkova rybníka + 2
drobné Bezejmenné pravostranné přítoky SZ od ob. Růžená + Čenkovský potok
vtékající při Z okraji Čenkova + vedlejší pravé rameno začíná výtokem z Návesního
rybníka v Čenkově a vrazí se do Valchovského potoka SV od Podvesného kopce +
Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do rybníka Valcha (protéká Horním
hlubokým rybníkem a Dolním hlubokým rybníkem).
Protéká Duníčkovým rybníkem Z od ob. Růžená + Novotného rybníkem (Novotnův
rybník) a Farským rybníkem ZSZ od ob. Růžená + Návesním rybníkem v Čenkově +
Bezejmenným rybníkem při V okraji Čenkova + rybníkem Valcha JZ od ob. Třešť a
Konečníkem při J okraji Třeště.
Vanůvek – potok začíná výtokem z Bezejmenného rybníka SSZ od ob. Vanůvek, JV od
Řídelova a a JZ od ob. Doupě, vpravo u silnice č. 112 Vanůvek-Řídelov. Teče
obloukem do obce Vanůvek a odtud cca JV do Volevčic a zde se stáčí na jih a J od
Volevčic vtéká zleva do Telčského potoka /df. do severního cípu Roštejnského rybníka/.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok SZ od Volevčic a JZ od Studnice +
krátké Vedlejší levostranné rameno se 2 rybníky u SZ okraje Volevčic + Studnický
potok v jižní části Volevčic S od Jeskyně Peklo a JV od obecního úřadu ve Volevčicích.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok sbírající vody ze 2(-3) návesních
rybníků V od jižní části ob. Vanůvka.
Protéká následujícími rybníky: 2 Bezejmenné rybníky při S okraji ob. Vanůvek +
Bezejmenný rybník V od nejjižnější části ob. Vanůvka + 4 Bezejmenné rybníky
poměrně blízko od sebe SZ od Volevčic a JZ od Studnice. + Bezejmenný rybník na
návsi Volevčic.
Vápovka – potok pramenící v lese V od ob. Nepomuky, Z od ob. Hladov. Protéká obcemi
(nebo jejich okrajem) Stará Říše, Vápovice, Bohuslavice, Nová Říše, Červený Hrádek,
(Jersice), (Hříšice), Bílkov, (Borek), Dačice. V obci Dačice vtéká zleva do Moravské
Dyje. V minulosti se zde rýžovalo zlato.
Levostranné přítoky: 2 Bezejmenné levostranné přítoky do rybníka Kladina + Bezejmenný
levostranný přítok při J okraji Staré Říše. + Markvartický potok při J okraji Staré Říše +
2 Bezejmenné levostranné přítoky Z od Svojkovic + drobný bezejmenný levostranný
přítok V od Bohuslavic + Otvrňský potok při silnici JV od Bohuslavic. + Levostranné
vedlejší rameno při V okraji Nové Říše + drobný Bezejmenný levostranný přítok SV od
Pazderny + 2 Bezejmenné levostranné přítoky vytékající z Jersického rybníka při
S okraji ob. Jersice + Bezejmenný levostranný přítok Z od ob. Jersice + Bezejmenný

levostranný přítok JZ od ob. Jersice + Bezejmenný levostranný přítok V od ob. Hříšice
+ Bezejmenný levostranný přítok v ob. Bílkov a zde je i krátké levé vedlejší rameno +
Dobrohošťský potok v J části ob. Bílkov + 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky JZ
od ob. Bílkov + Borecký potok SZ od Borku při V okraji Dačic.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok SV od Nepomuk + pravostranné
vedlejší Bezejmenné rameno začínající SV od Nepomuk a končíci při JV okraji
Nepomuk + Bezejmenný pravostranný přítok SZ od osady Kladina + Bezejmenný
pravostranný přítok SV od Olšan + Bezejmenný pravostranný přítok mezi Prostředním
rybníkem a Mlýnským rybníkem Z od Staré Říše + Bezejmenný pravostranný přítok
Z od Svojkovic + Jechovický potok SV od Vápovic + drobný Bezejmenný pravostranný
přítok SV od Vápovic + Bezejmenný pravostranný přítok při J okraji Vápovic + 2
Bezejmenné pravostranné přítoky do rybníka Okrouhlík + krátký Bezejmenný
pravostranný přítok při V okraji Nové Říše + Pravostranné vedlejší rameno začínající
při okraji J části Nové Říše a zakončené v Červenohradeckém údolí JV od Pazderny +
Bezejmenný pravostranný přítok do vedlejšího ramene u Pazderny + Řečice při J okraji
Červeného Hrádku, Vilímečský potok JZ od Červeného Hrádku + Bezejmenný
pravostranný přítok při S okraji ob. Jersice + Bezejmenný pravostranný přítok JZ od ob.
Jersice + Bezejmenný pravostranný přítok Z od ob. Hříšice + bezejmenný pravostranný
přítok JV od ob. Hříšice + 2 Bezejmenné pravostranné přítoky KZ od ob. Hříšice +
Bezejmenný pravostranný přítok S od ob. Borek.
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník při JZ okraji osady Kladina + Kladina VSV od Olšan
+ Prostřední rybník Z od sev, části Staré Řiše + Mlýnský rybník při Z okraji Staré Říše
+ Bezejmenný rybník Z od Svojkovic + Bezejmenný rybník při S okraji ob. Vápovice. +
Bezejmenný rybník při JV okraji Bohuslavic + Okrouhlík při S okraji Nové Říše +
Mlýnský rybník při SV okraji Červeného Hrádku
Poznámka: Plocha povodí:?43,252 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0250, 414-01-0270, 4-14-01-0290, 4-14-01- 0310 a 4-14-01-0330.
Syn.: Vápovec (VMTO).
V Borovinách (studánka) – J (kr. V) – cca 14 km JV od Telče (studánka /NRPS 9827/ na
katastru Krasonice, nachází se v lese JV od Zdeňkova a JZ od Jindřichovic a přebytečná
voda z ní odtéká JZ směrem).
Syn.: Pramen V Borovinách.
Velký hulišťský rybník – J (kr. V) – cca 4,7 km JZ od Telče (rybník na katastru Kostelní
Myslové, SZ od Kostelní Myslové, JV od Borovné a SV od Mysletic – má 5,24 ha a
rybníkem protéká potok Strouha).
Syn.: Hališťský rybník (VMTO), Velký Uhlišťský rybník (VMTO).
Velký Hruškovec – J (kr. V) – cca 10,8 km VSV od Telče (rybník na katastru Staré Říše, JV
u rybníka Malý Hruškovec, Z od Sedlatic a SSV od Staré Říše).
Syn.: Hruškovec Velký (VMTO).
Velký Pařezitý rybník – J (kr. V) – cca 7,1-7,8 km SZ od Telče (rybník na katastru ob.
Řásná, SZ od Řásné, ZJZ od Řídelova a JV od Míchova vrchu /786/ - má 13 ha /VMTO
uvádí 14 ha/ a protéká jím Javořický potok).

Syn.: Pařezitý rybník, rybník Velko-Pařezitý (VMTO), Velko-Pařezitý rybník (VMTO),
Velký Pařezitý (MPČ), Velký pařezitý rybník.
Velký rybník – J (kr. V) – cca 7,8 km ZJZ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, Z od jižní
části ob. Praskolesy, JV od Pískové hory /653/ a V od Lísky – protéká jím Praskoleský
potok).
Ve štráfu – J (kr. V) – 9 km SZ od Telče (studánka /NRPS 5040/ na katastru Mrákotína, JV
od vrchu Javořice /836/, JV od Studánky Páně a SZ od Světelské chaty).
Syn.: Studánka Ve štráchu.
Vetchý rybník – J (kr. V) – cca 5,9 km JZ od Telče (rybník na katastru Mysletic, JV od Olší,
SSV od Mysletic a SZ od Mackova rybníka).
V Hoře – J (kr. V) – cca 5,4 km Z/SZ/ od Telče (rybník na katastru Mrákotína, S od vrcholu
vrchu Hora /593), JV od obecního úřadu v Mrákotíně a Z od fotbalového hřiště
v Mrákotíně – jedná se o zatopený lom).
Vilímečský potok – potok pramenící v lesíku J od Zvolenovic, JZ od Vystrčenovic a V od
Radkova. Protéká obcí Dolní Vilímeč. JZ od Červeného Hrádku vtéká zprava do potoka
Vápovka.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok SZ od ob. Dolní Vilímeč.
Pravostranné přítoky: drobný Bezejmenný pravostranný přítok SZ od ob. Dolní Vilímeč.
Protéká dvěma Bezejmennými rybníky v ob. Dolní Vilímeč.
Poznámka: Plocha povodí: 4,687 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0320.
Vilímečský rybník – J (kr. V) – cca 6,9 km JV od Telče (rybník na katastru ob. Dolní
Vilímeč, u objektů S od ob. Dolní Vilímeč, JZ od Vystrčenovic a SZ od kóty 600, která
se nachází SV u ob. Dolní Vilímeč – protéká jím Bezejmenný levostranný přítok
Vilímečského potoka).
Vítkova tůň – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (tato tůň se nachází na katastru Červený
Hrádek, v místech soutoku Vápovky a Řečice, při JZ okraji Červeného Hrádku,
Vlček – J (kr. V) – cca 4,1 km SZ od Telče (rybník na katastru Vanova, JV od rybníka Smrk,
SZ od Šiškova Mlýna a SV od Vanova – protéká jím Telčský potok).
V Luhu (studánka) – J (kr. V) – 2,3 km SZ od Telče (studánka /NRPS 8414/ na katastru
Telče, v lese V od Hostětic, SV od Krahulčí a JZ od Lesovny v Parku).
Syn.: StudánkaV Luhu.
VN Nová Říše – J (kr. V) – cca 6,6-7,8 km JV od Telče (vodní nádrž na katastru
Vystřenovice, částečně zasahující na katastr ob. Dyjice a malou částí na katastr ob.
Nová Říše, nachází se V-SV od Vystrčenovic, V-JV od Zvolenovic a SZ od Nové Říše
– má 51 ha a protéká jí potok Řečice).
Syn.: Vodní nádrž Nová Říše.
Vodnatý rybník – J (kr. V) – cca 7,1-7,2 km VSV od Telče (rybník na katastru Ořechova, JV
od Ořechova, SZ od Olšan a SV od Vývozního rybníka – má 3,4 ha a protéká jím
Řečice).

Syn.: Pilka, Vodňatý rybník (VMTO).
Vokřínkova – J (kr. V) – cca 7,3 km JZ od Telče (studánka /NRPS 8415/ na katastru Olší, SZ
od Olší, JJV od Praskoles a SV od vrchu Hřeben /675/).
Syn.: Studánka Vokřínkova.
Volevčická – J (kr. V) – cca 3,3 km SSZ od Telče (studánka /NRPS 8571/ na katastru
Volevčic, při SZ okraji Volevčic, SV od Polívkova rybníka a JZ od Studnice).
Syn.: Studánka Volevčická.
Votavice – potok pramenící v mokřadu JV od Studnice a SV od Volevčic. Protéká ob,
Mysliboř a SV od ob. Dolní Dvorce vtéká zprava do Moravské Dyje.
Levostranné přítoky: potok Porostliny JV od Studnice, Pasecký potok v obci Mysliboř,
Myslibořský potok JV od Mysliboře.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok (ve spodní části toku, JV od
Mysliboře).
Protéká rybníky: Bezejmenný rybník JV od Studnice, Bezejmenný rybník nad Mlynářským
rybníkem, Mlynářský rybník při SZ okraji ob. Mysliboř a v Mysliboři 2 Bezejmennými
rybníky z nichž poslední má ostrůvek se sochou vodní Víly a posledním Bezejmenným
rybníkem protéká JZ od Žatce.
Poznámka: Plocha povodí: 9,821 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0060.
V Roklích – J (kr. V) – 7,5 km ZSZ od Telče (studánka /NRPS 8163/ na katastru Mrákotína,
S od Piláteckého rybníka, J od vrchu Široký kámen /772/ a SZ od Mrákotína).
Syn.: Prameniště V Roklích.
Vyderský potok – vytéká z Vetchého rybníka SSV od Mysletic a JV od Olší. Protéká
Kostelním Vydří a na SV okraji Dačic vtéká zprava do Moravské Dyje.
Levostranné přítoky: krátké Vedlejší levostranné rameno obtékající menší Bezejmenný
rybník + Bezejmenný levostranný přítok SV od Prostředního Vydří + Bezejmenný
levostranný přítok v Kostelním Vydří.
Pravostranné přítoky: Mysletické potok SV od Prostředního Vydří + Bezejmenný
pravostranný přítok JV od Prostředního Vydří + Bezejmenný pravostranný přítok SZ od
Kostelního Vydří + Bezejmenný pravostranný přítok v Kostelním Vydří + Vedlejší
pravostranné rameno s průtočným rybníkem začíná SV od obecního úřadu v Kostelním
Vydří a končí JV od obecního úřadu v Kostelním Vydří + krátký Bezejmenný
pravostranný přítok Z od osady Bedříchov.
Protéká rybníky: Mackův rybník VSV od Mysletic + Bezejmenný rybník JV od Mysletic +
2 Bezejmenné rybníky SZ od Zadního Vydří + 2 Bezejmenné rybníky v obci Zadní
Vydří
Poznámka: Plocha povodí: 16,656 km2. Číslo hydrologického povodí: 4-14-01-0230.
Výšky – J (kr. V) – cca 8,2 km VSV od Telče (studánka /NRPS 9475/ na katastru Olšan, S od
Olšan, JZ od Nepomuk a SZ od osady Kladina).
Syn.: Pramen Výšky.

Vývozní potok – pramení na okraji lesa při cestě JZ od Kozince a V od Dyjičky a teče cca na
JV. SZ od Vápovické hory /629/ vtéká zprava do potoka Řečice,
Levostrané přítoky: Levostranné vedlejší rameno začíná hned u pramene a končí cca 500
m pod pramenem + krátký Bezejmenný levostranný přítok vtéká do levostranného
vedlejšího ramene Vývozního potoka + Levostranné vedlejší rameno vytéká
z Vývozního rybníka a cca 250 m se vrací do Vývozního potoka + Bezejmenný
levostranný přítok vtéká do .Levostranného vedlejšího ramene pod Vývozním rybníkem
Pravostranné přítoky: krátký Bezejmenný pravostranný přítok nad Vývozním rybníkem +
Bezejmenný pravostranný přítok před vtokem Vývozního rybníka do potoka Řečice..
Protéká rybníky: Vývozní rybník V od Rozsíčky.
Vývozní rybník – J (kr. V) – cca km VJV od Telče (rybník na katastru ob. Dyjice, J od
Ořechova, Z od Staré Říše a J od Hustého kopce /645 – protéká jím Vývozní potok/).
WX
Walawnitsky Teich – tento rybník je zakreslen na starých mapách mezi ob. Rozseč a
Svojkovickým rybníkem, vlevo od silice Rozseč-Svojkovice, SZ od vrchu Špička /647/
- nyní není po něm ani stopa, pouze je zde prameniště jednoho Bezejmenného
pravostranného přítoku Otvrňského potoka protékající ob. Rozseč.
Wistrezenowitzer T. – J (kr. V) – cca 7,3 km JV od Telče (rybník se nacházel na katastru
Vystrčenovic, na potoce Řečice, Z od Vápovic, SV od Vystřenovic a JZ od Staré Říše –
nyní je zde zatopené území VN Nová Říše).
Syn.: Vymyšlenův rybník, Vystrčenovický rybník.
Wiesen Teiche – J (kr. V) – cca 9,3-9,6 km SSV-SV od Telče (rybníky na katastru Hodice,
pod tímto názvem se jedná o dnešní rybníky Dolní Jilmík a Horní Jilmík – viz
samostatná hesla).
XX
YX
ZX
Zákopy – J (kr. V) – cca 10,5 km VSV od Telče (studánka /NRPS 7994/ na katastru Staré
Říše, na okraji lesa SZ od Sedlatic, SV od rybníka Kladina a JV od Nepomuk).
Syn.: Pramen Zákopy.
Zátoky – J (kr. V) – cca 10,7 km VSV od Telče (studánka /NRPS 7996/ na katastru Staré
Říše, na okraji lesa JV od samoty, JZ od Hladova a SZ od Sedlatic – někdy je
označována jako pramen Sedlatického potoka).
Syn.: Studánka Zátoky.
Zdeňkovský potok – pramení při JZ okraji Zdeňkova, Z od Jindřichovic a SZ od Holého
kopce /621/. Teče cca na JV a Z od Meziříčka vtéká u Brázdova Mlýna zprava do
Želetavky.
Levostranné přítoky: krátký Bezejmenný levostranný přítok SSZ od Podhájeckého rybníka.
Pravostranné přítoky: bez zaznamenaného přítoku.

Protéká rybníky: Bezejmenný rybník J od Zdeňkova + Podhájecký rybník SV od Krasonic
+ velký Bezejmenný rybník SZ od Brázdova mlýna.
Zejfy – J (kr. V) – cca 8,9 km SV od Telče (pramen /NRPS 9492/ na katastru Pavlova, SV od
Nevcehle, J od západního okraje Pavlova a SZ od Hladova).
Syn.: Pramen Zejfy.
Zvolenovický rybník – J (kr. V) – 4,8-5 km JV od Telče (rybník na katastru Zvolenovic, JZ u
Ambrožova rybníka, V od Zvolenovic a SZ od Vystrčenovic).
ŽX
Želetavka – pramení v lese V od Hrachové hory /683/, Z od Lesné a SSZ od Želetavy.
Protéká ob. Želetava, Radkovice u Budče, Budeč, Jemnice, Radotice, Bačkovice,
Lubnice a končí VJV od Vysočan a SV od Oslnovic vtokem do Dyje /ve vzduté části
VN Vranov/.
Levostranné přítoky: Bezejmenný levostranný přítok pod rybníkem Bouzek + Bítovanský
potok při V okraji Želetavy + Vedlejší levostranné rameno začíná J od ČOV Zeletavy,
protéká Pánkovým rybníkem a pod tímto rybníkem se vrací do Želetavky + krátký
Bezejmenný levostranný přítok nad Panským rybníkem + Šašovický potok Z od
Meziříčka + krátké Vedlejší levostranné rameno vytéká z Bezejmenného rybníka u
Brázdova Mlýna, který obchází a J od toho mlýna se vrací do Želetavky + Bezejmenný
levostranný přítok V od rybníka U Mašků + Bezejmenný levostranný přítok vtéká do
rybníku U Mašků + Vedlejší levostranné rameno začíná V u Kyprova rybníka a končí J
od Kyprova Mlýna + Radkovický potok ZSZ od obecního úřadu v Radkovicích u Budče
+ 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky do Budečského rybníka + krátký
Bezejmenný levostranný přítok J od Lomského Mlýna + bezejmenný levostranný přítok
J od Lomského Mlýna + Bezejmenný levostranný přítok u Chotěbudického Mlýna +
krátký Bezejmenný levostranný přítok J od Chotěbudic + Kobera nad Červeným
rybníkem ZJZ od Modráckého kopce /572/ + krátký Bezejmenný levostranný přítok pod
Červeným rybníkem, JV od koupaliště + 3 Bezejmenné levostranné přítoky mezi
Týnickým Mlýnem a ob. Radotice + krátký Bezejmenný levostranný přítok v ob.
Radotice + Bezejmenný levostranný přítok nad obcí Bačkovice + Bezejmenný
levostranný přítok u mástku přes potok Z od Bačkovic + Bezejmenný levostranný přítok
u bývalého mlýna J od Bačkovic + Vedlejší levostranné rameno začíná SSV od
Šimkova Mlýna /V od ob. Dančovice/ a končí JV od Šimkova Mlýna /JV od Dančovic/
+ krátký Bezejmenný levostranný přítok u Šimkova mlýna uvnitř mezi Vedlejším
ramenem a hlavním tokem potoka + 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky JV od
Dančovic a SV od Olivetské hory /482/ + 2 krátké Bezejmenné levostranné přítoky SZ
od Lubnice + krátké Vedlejší levostranné slepé rameno SV od Lubnice + Vedlejší
levostranné rameno začíná J od bývalého mlýna končí SSZ od bývalého mlýna SV od
Lubnice + Bezejmenný levostranný přítok SV od Lubnice a ZJZ od vrchu Kopka /486/
+ Vedlejší levostranné rameno začíná SV od Lubnice a Z od vrchu Kopka /486/ a končí
u Nového Mlýna SZ od vrchu Kopka /486/ + Jiratický potok S od lomu JV od Police +
Vedlejší levostranné rameno začínající JV od Police a JJV od ob. Kostníky a končí JV
od ob. Kostníky /VSV od Bahnova Mlýna/ + Bezejmenný levostranný přítok JV od ob.

Kostníky + Bezejmenný levostranný přítok u rekreačního tábora Kláskův Mlýn /JV od
ob. Kostníky/ + Bihanka JV od ob. Kostníky a JZ od Dešova + 2 krátké Bezejmenné
levostranné přítoky JZ od Dešova + krátký Bezejmenný levostranný přítok S od
Svobodova Mlýna, SZ od ob. Zblovice + Dešovský potok SZ od ob. Zblovice.
Pravostranné přítoky: Bezejmenný pravostranný přítok nad rybníkem Bouzek +
Bezejmenný pravostranný přítok v severní části Želetavy + Bezejmenný pravostranný
přítok v ob. Želetava /JJZ od pošty/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok JZ od
ČOV na jihu Želetavy + Bezejmenný pravostranný přítok na úrovni S břehu Pánkova
rybníka + Bezejmenný pravostranný přítok mezi Pánkovým a Panským rybníkem +
krátké Vedlejší pravostranné rameno začíná výtokem z Panského rybníka a končí cca
280 m pod tímto rybníkem + krátké Vedlejší pravostranné rameno začíná nedaleko
rozcestí na Havlišův Mlýn, protéká Havlišovým rybníkem a zde se vrací zpět do
Želetavky + Jindřichovický potok vtéká do Havlišova rybníka + Bezejmenný
pravostranný přítok Z od Šašovic + Bezejmenný rybník nad Brázdovým Mlýnem +
krátké Vedlejší pravostranné rameno obchází Bezejmenný rybník nad Brázdovým
Mlýnem + Zdeňkovský potok nedaleko od Brázdova Mlýna + 2 Bezejmenné
pravostranné přítoky blízko sebe Z od maškova Mlýna a SSZ od Kyprova Mlýna +
Bezejmenný pravostranný přítok V od Knínic + dlouhé Vedlejší pravostranné rameno
začíná Z od Radkovic u Budče a končí u Suchého Mlýna Z od ob. Budeč + Vedlejší
pravostranné rameno vychází z pravostranného vedlejšího ramene, napájí náhonový
rybník Suchého Mlýna a zde se vrací do Želetavky + Prokopka vtéká 2 rameny do
Želetavky u Suchého Mlýna + krátký Bezejmenný pravostranný přítok mezi Suchým
Mlýnem a Budečským rybníkem + Bezejmenný pravostranný přítok při JV okraji ob.
Budeč + Krátký Bezejmenný pravostranný přítok vtékající do Budečského rybníka +
Vedlejší pravostranné rameno vytékající z Budečskho rybníka a končící JZ od
Budečského Mlýna + krátký Bezejmenný pravostranný přítok nad přítokem Slatinského
potoka + Slatinský potok JV od ob. Vesce + Strážovský potok SSV od Chotěbudic +
Vedlejší pravostranné rameno začíná V od severního okraje Chotěbudic, protéká
Bezejmenným rybníkem a do Želetavky se vrací JV od Chotěbudického Mlýna + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok J od Chotěbudického Mlýna + 4 krátké Bezejmenné
pravostranné přítoky J od Chotěbudic + Budiškovický potok JV od ob. Louka + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok ZSZ od Modráckého kopce /572/ + krátký
Bezejmenný pravostranný přítok nad Červeným rybníkem ZJZ od Modráckého kopce
/572/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok vtéká do Červeného rybníka + Vedlejší
pravostranné rameno začíná výtokem z Červenéhpo rybníka a končí JV od koupaliště
S od Jemnice + Manešovický potok v ob. Jemnice VJV od Kostela sv. Jakuba Většího +
Bezejmenný pravostranný přítok při západním okraji jižní části Jemnice + dlouhé
Vedlejší pravostranné rameno začínající při jižním okraji Jemnice a zakončené pod
Týnickým Mlýnem + Bezejmenný pravostranný přítok /pravděpodobně se jedná o
Menhartický potok //uvedený v PD//, také někdy uváděný jako Bělčovický potok, na
turistické mapě je takto nazvaný nad obci Menhartice a níže je tento potok jménem
neoznačený/ pod Týnickým Mlýnem /vtéká do Vedlejšího pravostranného ramene/ +
krátký Bezejmenný pravostranný přítok J od Týnického Mlýna + 2 krátké Bezejmenné
pravostranné přítoky S od Radotic + krátký Bezejmenný pravostranný přítok při jižním

okraji ob. Radotice + Bezejmenný pravostranný přítok bad ob. Bačkovice +
Bezejmenný pravostranný přítok u můstku přes potok Z od Bačkovic + Bezejmenný
pravostranný přítok JZ od Bačkovic + krátký Bezejmenný přítok SZ od Šimkova Mlýna
/JV od Dančovic/ + Blatnice SV od ob. Lubnice + Bezejmenný pravostranný přítok SV
od Lubnice + Bezejmenný pravostranný přítok u rekreačního tábora Kláskův Mlýn /JV
od ob. Kostníky/ + Vedlejší pravostranné rameno začíná pod vtokem potoka Buhanka a
končí V od Mácova Mlýna /JZ od Dešova/ + krátký Bezejmenný pravostranný přítok
JV od Mácova Mlýna + krátký Bezejmenný pravostranný přítok V od Mácova Mlýna +
Vedlejší pravostranné rameno začíná S od hradiště Vysočany a končí u Koberova
Mlýna /SZ od ob. Zblovice/ + Bezejmenný pravostranný přítok SZ od hradu Bítov a SV
od Vysočan.
Protéká rybníky: Bouzek S od JZ okraje Želetavy + Rekreant nad rybníkem Hadrava S od
Želetavy + Hadrava pod rybníkem Rekreant S od Želetavy + Panský rybník JV od
Jindřichovic + U Mašků východně u Maškova Mlýna JV od Krasonic + Budečský
rybník při J okraji Budče + Červený rybník při S okraji Jemnice.
Syn.: Zeletawka B., Zeletawka Bach.
Poznámka: Plocha povodí: 374,883 km2. Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-0100 až 414-02-0480.
Žlíbky – J (kr. V) – cca 12 km V od Telče (rybník na katastru Markvartic, při SV okraji
Markvartic, V od Staré Říše a SZ od Svojkovic – název je uveden pouze na katastrální
mapě – protéká jím Markvartický potok).

