PANSKÁ SÍDLA
A HISTORICKÉ PAMÁTKY
Poznámka: Při vyhledávání hesel pod určitým počátečním písmenem, přidejte vždy písmeno
X = AX, BX, CX atd.
AX
BX
Bohuslavice (tvrz) – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (podle MPČ se nacházela tvrz v obci
Bohuslavice, tj. obec mezi Novou Říší a Vápovicemi, JZ od Zdeňkova a VJV od
Vystrčenovic – tvrz byla připomínána např. v r. 1618).
Borovná (tvrz) – JI (kr. V) – 4,8 km JZ od Telče (tvrz se nacházela na místě školy v Borovné,
tj. ob. JV od Dobré Vody, SV od Olší a Z od Horní Myslové. Zbytky tvrze byly
viditelné ještě v r. 1818 a sklepy byly zasypané r. 1874).
CX
ČX
Černíč (vodní tvrz) – JI (kr. V) – 6,2 km J od Telče (tvrz existovala patrně již v r. 1343 a
nacházela se pod Černičským rybníkem SZ od obce Černíč, SV od Velkého Pěčína a JZ
od ob. Slaviboř – pole VMTO zpustla již v 15. stol. a na jejím místě byl postaven mlýn
poprvé připomínaný v r. 1620, ale část tvrze se zachovala – kulturní památka).
Syn.: Vodní tvrz.
Červený Hrádek (tvrz) – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (tvrz /nebo hradiště/ ze 13.stol.
zanikla během 30-tiletých válek a nacházela se u soutoku potoků Vápovka a Řečice při
jižním okraji ob. Červený Hrádek, tj. obec JZ od Nové Říše, JV od ob. Dolní Vilímeč a
SZ od ob. Budeč – později zde byl vybudován zámek, který byl za třicetiletých válek
zničen a dnes jsou patrné hlavně terénní stopy s drobnými zbytky staveb – jedná se o
chráněný objekt).
Syn.: Hrádek (MPČ a VMTO), Hradiště Červený Hrádek, Šturmův Hrádek.

Čížov – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o „hradisko“ na katastru Staré Říše v místě kde
byla zaniklá osada Čížov, tj. při silnici Stará Říše-Nová Říše.
DX
Dvůr Františčin – J (kr. V) – cca 4,4 km SV od Telče (nachází se na katastru Žatce, na
jižním okraji Žatce,SSZ od ob. Stranná a JV od Mysliboře, dvůr byl založen v r. 1579).
EX
FX
GX
HX
Hodice (tvrz) – J (kr. V) – 9,7 km SSV od Telče (podle Ottova naučného slovníku /11. díl,
str. 429/ se nacházela tvrz v obci Hodice, tj. obec J od ob. Třešť, SZ od Panenské
Rozsíčky a V od ob. Růžená – jinde o ní není žádná zmínka).
Hrad – J (kr. V) – cca 14,4 km VJV od Telče - viz heslo v souboru „Divers“.
Hrádek Radkov – J (kr. V) – cca 3,9 km JJV od Telče (hrádek /tvrz, hradiště/ poprvé
připomínaný v r. 1358 se nacházel nad Moravskou Dyjí, ZJZ od kóty 542 a S od
Radkova, tj. obec SZ od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ od Zvolenovic – někdy
se udává, že se jedná o tvrz – dosud jsou zřetelné terénní stopy a drobné zbytky staveb –
kulturní památka).
Syn.: Kočičí hrádek, Kočičí zámek (také VMTO), Radkovské hradisko.
Hrad Krasonice – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (hrad se nacházel podle VMTO na místě
dnešního zámku v Krasonicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové
Říše a SZ od Šťepkova).
Hrad Roštejn – J (kr. V) – 7,8 km SSZ od Telče (pozdně gotický hrad z 1. poloviny 14 stol.
se nachází na katastru ob. Doupě, J od ob. Růžená, SZ od Třeštic a SV od Řidelova –
v 16.stol. byl přestavěn na lovecký hrádek s přilehlou oborou, v r. 1915 vyhořel a pod
několika opravách je hrad přístupný – kulturní památka).
Syn.: Burg Rosenstein, hrad Roštýn (BTM a VMTO), Lovecký hrádek Roštýn (VMTO),
Rosenstein (také VMTO), Rosenštein (VMTO), Rosstein, Roštejn (také MPČ), Roštýn
(také VMTO), Schloss Rostein.
Poznámka: Součástí památky je Hrad Roštejn s přilehlou zahradou a zbytky opevnění.
Hrad Štamberk – J (kr. V) – 6,4 km SZ od Telče (zřicenina hradu z konce 13. stol.
/připomínán ale až v r. 1356/ na katastru Řásná, je SZ od Lhotky, JZ od ob. Řásná a
VSV od ob. Světlá – je chráněn jako kulturní památka).
Syn.: Ruine Stainberg, Šremberk (VMTO), Šternbrek, Zřícenina hradu Štamberka.
CHX
IX
JX
KX

Kočičí zámek – J (kr. V) – cca 4,6 km JJV od Telče (hrádek poprvé připomínaný v r. 1358 na
katastru Radkova, nad levým břehem Moravské Dyje, V od rybníka Macák, SZ od
Radkova a JZ od Zvolenovic – někdy je uváděn jako tvrz, zachovaly se pouze příkopy a
val
LX
MX
Městské opevnění – opevnění vnitřní části Telče na jeho J-JV části.
Myslůvka (tvrz) – J (kr. V) – 4,8 km JJV od Telče (tvrz je historicky doložena uprostřed
obce, v prostoru lidově označovaném jako „hradiště“ – podle VMTO se tvrz nacházela
nad Zemanovým mlýnem, na katastru Myslůvky).
NX
Nová Říše (tvrz) – J (kr. V) – podle VMTO se tato tvrz připomínaná v r. 1220 nacházela na
katastru Nové Říše, ale její přesná poloha není uvedena – poslední zpráva o tvrzi je z r.
1528, ale kdy zanikla se mi dosud nepodařilo zjistit.
Syn.: Hrad (VMTO).
Nová tvrz v Krasonicích – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (tato tvrz v Krasonicích, tj. obec
mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova byla vybudována na
přelomu 15 a 16. stol. a existovala až do r. 1630 kdy byla přestavěna na zámek).
OX
PX
Pustá tvrz v Krasonicích – J (kr. V) – VMTO píše: „…daroval faře „pustou tvrz“ tu v
Krasonicích, r. 1401…“ a na jiném místě „…pustil zboží své zdejší i s tvrzí…“, o jakou
tvrz se jedná ale není nikde udáno!!
QX
RX
Rozseč (tvrz) – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (Podle MPČ se nacházela tvrz jejíž částí
/zeď a sklep/ jsou dosud součástí domu č. 8 v obci Rozseč, tj. obec S od Zdeňkova, SZ
od Jindřichovic a JZ od Svojkovic).
ŘX
SX
Sedlatice (zámeček) – J (kr. V) – 11,6 km VSV od Telče (podle MPČ se jedná o barokní
zámeček z r. 1709, který by se měl nacházet v Sedlaticích /katastr Sedlatice/, ale jinde
není o něm ani zmínka a chybí i na mapách – možná se jedná o chybný údaj MPČ).
Stará tvrz v Krasonicích – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (jediná zmínka o této tvrzi
v Krasonicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od
Šťepkova je z r. 1390).

Starý zámek v Telči – J (kr. V) – podlle VMTO je uváděn v Telči také „Starý zámek“, ale
chybí k němu další podrobnosti a není ani určena jeho poloha – tento název je u
vyobrazení na str. 123. Pravděpodobně se jedná o původní, později přestavěnou část
současného zámku.
ŠX
Štamberk (hrad) – J (kr. V) – 6,4 km SZ od Telče (hrad z poslední čtvrtiny 13. stol. /ale
poprvé je uveden až r. 1356/ na katastru obce Řásná, SZ od Lhotky, JZ od Řásné a SV
od rybníka Horní Mrzatec – hrad zanikl za husitských válek – kulturní památka České
republiky).
Syn.: Hrad u Řásné (MPČ), Šternberk (také MPČ), Štramberk (MPČ).
Poznámka: Udává se, že stál na Vrchu nad Řásnou, ale ve skutečnosti se zříceniny hradu
nacházejí cca 450 m JJZ od vrcholu kopce Vrch.
TX
Telč (hrad) – hrad se nacházel na vyvýšenině v jižní části Telče. Prvá spolehlivá zpráva o jeho
existenci je z r. 1334. Hrad pravděpodobně zanikl v r. 1387.
Syn.: Teltsch.
Telč (vodní hrad) – J (kr. V) – cca 230 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
(gotický hrad se nacházel v SV části dnešního zámku. Byl založen po zániku starého
hradu na začátku 2 poloviny 14. stol. a v letech 1550-53 byl přestavěn na zámek
Syn.: Nový hrad, Teltsch.
Telč (zámek) – J (kr. V) – cca 230 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
(renezanční zámek se nachází ve Vnitřním městě na náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči. V letech 1550-53 začala jeho přestavba na místě původního gotického vodního
hradu. Konečnou podobu dostal v r. 1580 – součástí zámku je zámecký park, Zámecký
skleník a renesanční zahrada).
Syn.: Panský zámek (VMTO), Telčský zámek, Teltsch Schloss.
Tvrz u obce Dyjice – J (kr. V) – podle MPČ se nacházela středověká tvrz na příkrém svahu
nad Moravskou Dyjí, ale není uvedeno přesně kde a jiné podklady se zatím nepodařilo
zjistit – nyní jsou zde ještě patrné terénní stopy.
Syn.: Hrad (VMTO), Hradiště (VMTO), kočičí zámek (VMTO).
Tvrz u Staré Říše – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (nelokalizovaná tvrz z let 1386-1407
se uvádí na www ze Staré Říše, tj. obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob.
Sedlatice).
Tvrz v Červeném Hrádku – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (tvrz se nacházela
v Červeném Hrádku, tj. obec nacházející se JZ od Nové Říše, JV od ob. Dolní Vilímeč a
SZ od ob. Budeč).
Syn.: Hrádek.
Tvrz v Nové Říši – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (tvrz se nacházela v Nové Říši, tj. obec SV
od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a JZ od Bohuslavic).

Syn.: Hrad (také MPČ).
VX
WX
XX
YX
ZX
Zámeček v Knínicích – J (kr. V) – 14,9 km JV od Telče (zámeček z 18. stol. se nachází na
katastru Knínice, v obci Knínice na místě dnešního obecního úřadu).
Zámek Krasonice – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (pozdně renezanční zámek z r. 1630 se
nachází JZ od Obecního úřadu v Krasonicích, tj. obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi,
JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova – při empírové přestavbě byl zde založen i anglický
zámecký park – nyní je v soukromých rukou – kulturní památka).
Poznámka: Uvádí se, že byl zámek přestavěn z dřívější tvrze (např. podle www Dějiny
Krasonic). Podle VMTO stojí na místě dřívějšího hradu.
Zámek Telč – J (kr. V) – cca 230 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
(zámek ze 16. století se nachází nedaleko SZ opevnění Telče, při SZ okraji náměstí
Zachariáše z Hradce a SV okraji náměstí Jana Krypty – kulturní památka).
Poznámka: Součástí památky jsou podle www nemovité památky okresu Jihlava také
následující objekty: původní hrad, severní palác s traktem kuchyně, severozápadní věž,
jižní palác, arkádové nádvoří, pivovar a sladovna, vozové kůlny, kašna, boží muka,
socha sv. Vavřince, socha sv. Floriána, hradební a tarasní zdi, parkán, oplocení, kaple
Všech svatých, skleník čp. 138 (? – čp. neexistuje), park, ohradní zeď, oplocení, vodní
tok, zahrada s arkádami, kašna, sousoší Adama a Evy.
Zdeňkov (tvrz) – J (kr. V) – 13 km JV od Telče (bývala tvrz se nacházela podle MPČ na
návsi u kapličky Navštívení P. Marie ve Zdeňkově, tj. obec mezi Želetavou a Novou
Říší, J od ob. Rozseč a SSV od Krasonic – podle VMTO se jednalo o zámeček z let
1650-1653).
Zřícenina hradu Štamberk – J (kr. V) – 6,7 km SZ od Telče (hrad z konce 13. stol. na
katastru ob. Řásná, SZ od Lhotky, JZ od ob. Řásná a SV od rybníka Horní Mrzatec –
hrad byl opuštěn v r. 1423).
Syn.: Hrad Štamberk, Štamberk, Štamberk-zřícenina.
ŽX

