SÍDLA
OD SAMOT AŽ PO MĚSTA
Poznámka: Synonyma jsou udávaná cca od r. 1700, tj. období, které lze nalézt i na mapách.
Starší synonyma jsou archivní záležitostí ke kterým se běžný uživatel běžně nedostane (viz
staré kroniky, městské, okresní a státní archivy apod.).
Používaný termín „Katastr“ se týká obhospodařované plochy současné samostatné obce i
v případě, že nemá vlastní katastrální území a katastr má např. jemu podřízená obec nebo
osada.
BTM = BATOVEC F. B., 1900: Batovcův Příruční Místopis zemí koruny České Čech,
Moravy a Slezska pro praktickou potřebu zvláště upravený. – Praha, Nakl. F.B.Batovec,
1900: 262 str.
U BTM jsou 2 případy použití a to (BTM) a (také /nebo též/ BTM ), např.: Černice u Telče
(BTM) = údaj nalezen pouze v práci BTM + Steinkeller (také BTM) = slovní tvar uveden na
mapách nebo na stránkách www a v práci BTM.
Poznámka: Při vyhledávání hesel pod určitým počátečním písmenem, přidejte vždy písmeno
X = AX, BX, CX atd.
AX
Aifelova bouda (chata) – J (kr. V) – 7,3 km SZ od Telče (chata s občerstvením u silnice V od
Velkého Pařezitého rybníka při SZ okraji Campu Velkopařezitého, JZ od Vondrovy
skalky).
BX
Bezděkov – J (kr. V) – 9,2 km SV od Telče (obec ZS od Pavlova, JZ od Otína a S od
Nevcehle – první písemná zmínka o obci je z r. 1360 – od r. 1961 je sídelní částí
Pavlova).
Syn.: Bezděkov u Třešti, Bezděkow, Steikellr (BTM), Steinkeller (také BTM a VMTO).

„Bezejmenná“ chatová osada – J (kr. V) – cca 4,7-5,2 km SZ od Telče (roztroušená chatová
osada na katastru Hostětic, v širším okolí Částkovického rybníka, JV od Lhotky, S od
Částkovic a J od Řásné – název se mi nepodařilo zjistit a nejedná se o uzavřený chatový
komplex, ale o jednotlivě roztroušené samostatné chaty, většinou při okrajích lesa)
Bohuslavice – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (obec mezi Novou Říší a Vápovicemi, JZ od
Zdeňkova a VJV od Vystrčenovic – první písemná zmínka o obci je z r. 1353 – v r.
1976 byla připojena k Nové Říši a od r. 1990 je opět samostatnou obcí– k obci patří také
osada Otvrň a bývala zde i zaniklá osada Vranůvky).
Syn.: Bohuslawice, Bohuslawitz, Wohuslawitz.
Bohusoudov – J (kr. V) – 12,2 km JV od Telče (obec na katastru Bohusoudov se nachází
SSV od Horní Slatiny, JV od Červeného Hrádku a SZ od Kníníc – prvá písemná zmínka
je z r. 1371 – od r. 1869 je součástí ob. Knínice).
Syn. Elansdorf (BTM),:Etmannsdorf (také BTM),, Ettmansdorf, Osoudov, Vosoudov
(také BTM), Wosaudow.
Borovná – JI (kr. V) – 4,8 km JZ od Telče (obec JV od Dobré Vody, SV od Olší a Z od Horní
Myslové – První písemná zmínka o obci je z r. 1365 – v letech 1980-1991 byla ob. částí
Telče, ale od r. 1992 je samostatná).
Syn.: Borowna.
Budějovičky – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (ves uváděná v letech 1368-1512 z katastru
Krasonice, nacházela se při cestě z Krasonic ke sv. Magdaleně – Krasonice jsou obec
mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové Říše a SZ od Šťepkova) – VMTO ji uvádí
z katastru Zdeňkova.
CX
Camp Telč, U Roštěnky – J (kr. V) – cca 1,1 km SSZ od Telče (nachází se na katastru Telče,
při JV okraji Roštejnského rybníka, v osadě Roštýn a SV od Koželužského rybníka).
Cihelna (samota) – J (kr. V) – 9,1 km SSV od Telče (samota na J okraji ob. Hodice, tj. obec
J od ob. Třešť, SZ od Panenské Rozsíčky a V od ob. Růžená)
ČX
Částkovice – J (kr. V) – 4,4 km ZSZ od Telče (je částí obce Hostětice a nachází se JZ od
Vanova, JJV od Lhotky a SV od Mrákotína – prvá písemná zmínka je z r. 1580 – od r.
1961 je místní částí obce Hostětice).
Syn.: Cástkovice, Czaskowitz, Czastkowitz, Cziastkowitz, Cžiastkowitz, Čáástkovice,
Časkowice, Čáskovice (také BTM), Časkowitz, Částkovice u Hostětic, Tschaschkowitz,
Tchaskowitz.
Čejkovna (osada) – J (kr. V) – 7,2 km SZ od Telče (osada na katastru Mrákotína u rybníka
Horní Mrzatec, Z od Lhotky, JZ od ob. Řásná a V(JV) od ob. Světlá – nyní penzion).
Syn.: Nekolovka.

Černíč – JI (kr. V) – 6,3 km J od Telče (obec se nachází JZ od Strachoňovic, JV od Kostelní
Myslové /a Myslůvky/ a S od ob. Malý Pěčín – První písemná zmínka je z r. 1350 –
k obci patří osady Myslůvka a Slaviboř).
Syn.: Cernic, Czernitz, Czierniest, Cžernitz, Černice (také BTM a VMTO), Černice u
Telče (BTM), Černič (také BTM a VMTO), Černiče (VMTO), Tschernitz.
Červený Hrádek – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (obec se nachází JZ od Nové Říše, JV
od ob. Dolní Vilímeč a SZ od ob. Budeč – První písemná zmínka je z r. 1211.
Syn.: Cervený Hrádek, Rothenburg (také BTM), Šturmův Hrádek.
Poznámka: Obec je součástí Mikroregionu Telč, přestože se nachází mimo okres Jihlava
(okr. Jindřichův Hradec) i mimo kraj Vysočina (Jihočeský kraj).
Čížov – J (kr. V) – podle BTM se jedná o samotu „někde na katastru Staré Říše, ale bez udání
podrobností, jinde s poznámkou, že se nachází při silnici ze Staré Říše do Nové Říše.
Poznámka: na mapách je zakreslen v jižní části katastru Staré Říše prostor Čížov a nebo
V Čížově a zde je samota „Na Pile“ a je možné, že dříve /BTM: 1900/ měla označení
Čížov. Nejedná se o obec Čížov, která se nachází J od Jihlavy.
DX
Deputátnice (samota) – J (kr. V) – tuto samotu uvádí BTM z okolí Krasonic, bez bližších
údajů a jinde se ji nepodařilo nalézt.
Dobrá Voda – J (kr. V) – 5,5 km ZJZ od Telče (ob. na katastru Mrákotína, V od ob.
Praskolesy, SZ od Borovné a J od Mrákotína – prvá písemná zpráva je z r. 1541. Od r.
1869 patří pod obec Mrákotín).
Syn.: Dobrawoda, Gutwasser, Lázně Doprovodská, Lázně Doprovodská u Mrákotína,
Lázně Jáchymovy, Lázně Voda Dobrá (BTM), Voda Dobrá (BTM), Wobrawoda.
Dolní Dvorce – J (kr. V) – 3.4 km VSV od Telče (obec SSV od ob. Dyjice, JZ od ob. Stranná
a JV od ob. Mysliboř – prvá písemná zmínka je z r. 1580 – v letech 1950-1980 to byla
osada obce Dyjice, v letech 1980–1991 byla částí Telče a od roku 1992 je opět jako
místní část obce Dyjice).
Syn.: Dolní Dvorce u Telče, Dolnij Dwortze, Dvorce Dolní (BTM a VMTO), Dworcze,
Unter Dwortze, Unter Dworze, Unterhöfen, Unter Höfen.
Dolní Vilímeč – J (kr. V) – 7,3 km JV od Telče (obec V od Strachoňovic, JJZ od
Vystrčenovic a SZ od Červeného Hrádku – první písemná zmínka je z r. 1349 – v r.
1980 byla připojena k ob. Nová Říše a v r. 1990 se osamostatnila).
Syn.: Dolní Vilimec, Dolní Vilimeč, Unterwilimetsch, Unter Wilimetsch, Vilímeč, Vilimeč
Dolní (BTM a VMTO), Wilimeč, Willimetsch, Willimicž, Wyllimecz, Wylymtze.
Dominikánské náměstí – J (kr. V) – podle VMTO se nacházelo v Telčí, ale není uvedeno
kde. V jiných pramenech jsem jej zatím nezjistil. V poznámkách je napsáno, že by se
tam měl nacházet „starý zemský dům“.
Doupě – J (kr. V) – 6 km SSZ od Telče (obec na katastru Doupě, JZ od Třeštic, SZ od
Studnice a VSV od ob. Řídelov – první písemná zmínka je z r. 1580 – v letech 19801991 byla obec místní částí Telče a od roku 1992 je samostatnou obcí).

Syn.: Daupe, Daupě, Daupie, Doupě u Telče (BTM), Doupí (VMTO), Doupie.
Dvůr Františky – J (kr. V) – cca 4,4 km SV od Telče (nachází se na katastru Žatce, v JZ
části Žatce, u silnice č. 403, JV od ob. Mysliboř – BTM udává, že se jedná o samotu
v okolí Žatce, MPČ jej udává jako panský dvůr.
Dvůr Mariin – JH (kr. JČ) – podle MPČ byl založen v r. 1838 a nachází se u Červeného
Hrádku /tj. ob. 9,2 km JV od Telče/ nebo v jeho okolí, ale není uvedeno kde.
Dyjice – J (kr. V) – 3.1 km VJV od Telče (obec JZ od Ořechova, SZ od Zvolenovic a SV od
Kostelní Myslové – prvá písemná zmínka je z r. 1361 – letech 1980-1991 byly místní
částí Telče a od r. 1992 jsou samostanou obcí s částmi Dolní Dvorce, Dyjička, Rozsičky
a Stranná).
Syn.: Deitz, Dejc (VMTO), Dejtz (BTM), Dyjice Velká (BTM), Dyjice Velká u Telče
(BTM), Gr. Deitz, Gross Deitz, Gros Deitze, Gross Degcz, Gross Degcže, Gross Deitz,
Gross-Dejtz (BTM), Groβdeitz, Groβ Deitz. Velika Dicze (VMTO), Velká Dejc (také
VMTO), Velká Dyjice, Velký Dýč, Welká Degce.
Dyjička – J (kr. V) – 3,4 km VSV od Telče (nachází se na katastru Dyjic, SSV od Dyjic, JZ
od ob. Stranná a SZ od osady Rozsíčky – první písemná zmínka je z r. 1364).
Syn.: Dejčka (VMTO), Dyjice Malá (BTM), Klein Degcz, Klein Degcže, Kleindeitz, Klein
Deitz, Klein Deytze, Malá Degce, Mala Dyczka (VMTO), Malá Dyjice, Malá Dyjička,
Malý Dýč, Malý Dyjice.
EX
FX
Familky Rozseč – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (podle VMTO se jedná o část /měla 13
čísel/ obce Rozseč, tj. obec S od Zdeňkova, SZ od Jindřichovic a JZ od Svojkovic).
Poznámka: Zde bydleli panští deputátníci.
GX
Galerie Jana Zrzavého a městské muzeum – J (kr. V) – cca 140 m SV od dolní kašny na
náměstí Zachariáše z Hradce v Telči (Galerie a muzeum se nachází v Telči v jižní části
zámeckého areálu se vstupem ze zámecké zahrady – muzeum vzniklo v r. 1886)
HX
Hájenka Borovíčko – J (kr. V) – 9 km JV od Telče (samota v lese Borovíčko, SZ od
Bohuslavic, JZ od Vápovic a V od Vystrčenovic).
Syn.: Borovíčka (VMTO).
Hájovna Otvrň – J (kr. V) – 11,3 km JV od Telče (hájovna na katastru Zdeňkova se nachází
na místě osady Otvrň, tj. osada uváděná v r. 1365-1615 JV od Vápovic, JZ od ob.
Rozseč a VJV od Bohuslavic).
Syn.: Hájenka Votvrň (VMTO).
Hájovna u Skalky – J (kr. V) – podle VMTO se nacházela na samotě „někde“ v okolí
Krasonic, ale přesné místo není uvedeno.

Hájovna u Velkého Pařezitého rybníka – J (kr. V) – 7,9 km SZ od Telče (samota S od
Velkého Pařezitého rybníka, ZJZ od Vondrovy skalky a SV od Míchovy skály).
Syn.: Hájenka u Velkého Pařezitého rybníka (VMTO).
Hamry – J (kr. V) – 7 km ZSZ od Telče (osada na katastru Mrákotína, JV od Světlé, JZ od
Lhotky a V od Horního Bolíkova).
Syn.: Rysov.
Heger H. (samota) – J (kr. V) – 7 km SSZ od Telče (samota na katastru ob. Doupě, při
silnice Doupě-Růžená, JZ od kóty 656, SV od Řídelova a J od hradu Roštejn).
Poznámka: Na www turistické mapě i na katastrální mapě je pouze zakreslen objekt, bez
uvedení názvu.
Heger H. (samota) – J (kr. V) – 8,3 km V(JV) od Telče (samota na okraji lesa /?hájovna/
Jechovec při cestě z Olšan do Nové Říše, Z od Staré Říše a JV od Ořechova – na
současných mapách je zakreslen objekt, bez jména).
Hladov – J (kr. V) – cca 1,9 km JJV od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči
(nejjižnější část Telče v okolí rybníka Hladov, SZ od Zvolenovic, VSV od Horní
Myslové a SV od Kostelní Myslové).
Poznámka: Nejedná se o obec Hladov na Jihlavsku, která patří do Mikroregionu Třešťsko.
Hladov – JH (kr. JˇV) – cca 9,3 km JV od Telče (nachází se na katastru Červeného Hrádku,
jedná se o SV část obce Červený Hrádek na obou březích Vápovky, JZ od Nové Říše a
SZ od Bohusoudova).
Hodice – J (kr. V) – 9,7 km SSV od Telče (obec J od ob. Třešť, SZ od Panenské Rozsíčky a
V od ob. Růžená – prvá písemná zmínka je z r. 1303, ale MPČ uvádí rok 1389).
Syn.: Hoditz, Höditz (také BTM), Hoeditz.
Hora – J (kr. V) – cca 5,7 km ZSZ od Telče (Podle VMTO se jedná o část Mrákotína při
pravém břehu Světelského potoka /doslovně: Odděleně za potokem jsou domy „Hora“/ obev Mrákotín je Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od Borovné).
Horní Myslová – J (kr. V) – 6,2 km JZ od Telče (obec V od Borovné, S od Kostelní Myslové
a SZ od Radkova – prvá písemná zmínka je z r. 1385 – v letech 1980-1991 to byla
místní část Telče a od roku 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Hornj Mjslowa, Myslová Horní (BTM), Obermislau, Ober Mislau, Ober Musslau,
Ober Myslau.
Hostětice – J (kr. V) – 3 km ZSZ od Telče (obec S od Krahulčí, J od Vanova a JV od Lhotky
– první písemná zpráva je z r. 1366 – má místní část Částkovice).
Syn.: Hosietitz, Hostetitz, Hostietitz, Hoštětice (BTM).
Poznámka: Zajímavé je, že obecní úřad se nachází v Částkovicích, tj. v podřízené obci.
Hraběcí chata (samota) – J (kr. V) – 8,7 km SZ od Telče (samota na katastru ob. Řásná, JV
od Míchova vrchu /790/, SSV od Míchovy skály /773/ a ZSZ od Vondrovy skalky
/702/).
Hradetzkei Hof (samota) – JH (kr. JČ) – 9,3 km JV od Telče (samota /dvůr/ SV od
Červeného Hrádku, JZ od Nové Říše a JV od ob. Dolní Vilímeč),

CHX
Chatová osada Údolí děsu – J (kr. V) – cca 4,8-5 km SZ od Telče (chaty na katastru Vanova,
J-JV od Svatojanského rybníka a JZ od rybníka Smrk).
Chřástov – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o dvůr, který se nacházel v prostoru Na
Křástově, tj. lidový název „prostoru“ na katastru Olšan, ale není upřesněno kde se
nachází, existuje pouze odkaz, že stál nad Vymyšleným mlýnem uvedeným bez
podrobností, pouze s odkazem, že se nacházel na Olšanském potoce J od Olšan – zpráva
o dvoře je z r. 1528.
IX
Ingramov – J (kr. V) – zaniklá obec, kterou uvádí VMTO v kapitole o Mrákotínu, se
pravděpodobně nacházela poblíže Částkovic, ale více podrobností se nepodařilo zjistit.
JX
Jalovčí – J (kr. V) – osada, kterou uvádí BTM není nikde na mapách zakreslena a tak není
jasné kde se nachází /nebo nacházela/, protože ji BTM blíže neudává).
Janov – (J /kr. V) – cca 9 km SSV od Telče, (samota na katastru ob. Hodice mezi Janovským
rybníkem a Hodickým rybníkem J od Hodic a SZ od Panenské Rozsíčky – název
uveden pouze v BTM).
Jindřichovice – J (kr. V) – 14,4 km VJV od Telče (obec mezi Zdeňkovem a Želetavou, JV od
ob. Rozseč – prvá písemná zmínka je z r. 1354).
Syn.: Gindrzichowitz, Gindržichowitz, Gindřichowice, Gindřichowitz, Heinrichshöfen
Indřichowitz, Indrzichowitz, Indřichowitz.
KX
Kasárna (osada) – J (kr. V) – 12,9 km V od Telče (osada a pravděpodobně hájovna na
katastru Markvartic, SV od Markvartic, JV od Sedlatic a JZ od Předonína).
Syn.: Kasárny (VMTO), Kasern WH.
Poznámka: Podle VMTO se dříve jednalo o formanskou hospodu při cestě z Vídně do
Prahy.
Kemp (rekreační osada) – J (kr. V) – cca 7,1 km SZ od Telče (rekreační osada na katastru
ob. Řásná, V při J části Velkého Pařezitého rybníka, Z od Plodového rybníka a SZ od
ob. Řásná).
Syn.: Camp Velkopařezitý, Kemp u Velkého Pařezitého rybníka.
Kladina (samota) – J (kr. V) – 9 km VSV od Telče (hospodářský dvůr na katastru Staré Říše,
J od Nepomuku, SZ od Staré Říše a ZSZ od Sedlatic).
Knínice – J (kr. V) – 14,9 km JV od Telče (ob. JJZ od Krasonic, V od Horní Slatiny a SZ od
ob. Radkovice u Buče – prvá písemná zmínka je z r. 1262 – od r. 1869 pod Knínice
přísluší vesnice Bohusoudov).

Syn.: Kinitz, Kjnice, Künitz, Kynice (také BTM), Kynitz.
Kostelní Myslová – J (kr. V) – 4.5 km JJV od Telče (obec J od Horní Myslové, JV od
Borovné a SZ od Myslůvky – první písemná zmínka je z r. 1235).
Syn.: Kierchenmusslau, Kirchmislau, Kirch Mislau, Kirch Myslau, Kostelnj Mjslowa,
Myslová Kost/elní/ (BTM), Myslová Kostelní (BTM a VMTO).
Kozinec – J /kr. V) – cca 3,6 km VSV od Telče (samota /hájovna/ na katastru ob. Dyjice, JJZ
od Ořechova, JV od Žatce a SV od Dyjic).
Syn.: Hájovna Kozinec (VMTO), Na Kozincích (BTM).
Krahulčí – J (kr. V) – 2,8 km Z(JZ) od Telče (ob. SV od Borovné, J od Hostětic a V od
Mrákotína – první písemná zmínka je z r. 1366).
Syn.: Krahujčí (VMTO), Krahulcí, Krahulči, Krahulčy, Krahuletsch, Krahulicžy,
Krahultsch, Krahultschy, Krahultzy.
Krasonice – J (kr. V) – 14 km JV od Telče (obec mezi Zdeňkovem a Knínicemi, JV od Nové
Říše a SZ od Šťepkova – prvá písemná zmínka o obci je z r. 1286).
Syn .: Grasonitz, Krasonice, Krásonice (BTM a VMTO), Krasonitz, Krassonitz.
Kratizna (samota) – J (kr. V) – 9,1 km S od Telče (samota na katastru ob. Hodice, JV od ob.
Růžená, S od Třeštic a ZJZ od Hodic).
Syn.: Kratizna Hof.
LX
Lauerova cihelna (objekt) – J (kr. V) – cca 2 km SZ od Telče (objekt na katastru Telče, SZ
od Roštejnského rybníka, JZ od Skalního kopce /579/ a J od Volevčic).
Syn.: Laureova Cihelna, (?)Mužíkova cihelna (VMTO).
Lannerův dům (objekt) – J (kr. V) cca 340 m od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
(objekt ze 17. stol. na místě dřívější Jezuitské koleje v Telči se nachází ve Starém
Městě v Hradecké ulici– je veden jako kulturní památka ČR).
Syn.: Dvůr Na Veselí (VMTO), Dvůr Slavatův (VMTO), Dvůr Záhumenný (VMTO),
Jezuitský dvůr, Jezuitská kolej, Komorní dvůr (VMTO), Slavatovský dvůr, Slavatův
dvůr (VMTO).
Lázně Dobrá Voda – J (kr V) – cca 5,4 km ZJZ od Telče (lázně ze 17. stol. se nacházejí na
katastru Dobré Vody, při Hamerském rybníku na S okraji Dobré Vody, J od Mrákotína
a V od ob. Praskolesy, podle VMTO byly přestavěny v r. 1899 a v provozu byly ještě
po r. 1910 – nyní je zde Letovisko Dobrá Voda).
Syn.: Lázně Jáchymovy (VMTO), Thermas Bonae Aquae (VMTO).
Lázně Jáchymovy – J (kr. V) – 5,5 km ZJZ od Telče (lázně z počátku 17.stol. se nacházely
na sirno-železitém prameni „někde“ u Dobré Vody, tj. ob. V od ob. Praskolesy, SZ od
Borovné a J od Mrákotína – podle www stránek se jedná o základ obce Dobrá Voda –
na současných mapách není ale v Dobré Vodě ani v okolí vyznačen žádný pramen).
Lesovna v Parku – J (kr. V) – cca 2,1 km SZ od Telče (objekt s drobnou chatovou osadou
v okolí na katastru Telče se nachází SZ u PR Luh u Telče, V od Hostětic a SV od
Krahulčí).

Lhotka – J (kr. V) – 5,6 km SZ od Telče (ob. Z od Vanova, SZ od Hostětic a SSV od
Mrákotína – prvá zpráva o obci je z r. 1385 /podle MPČ rok 1350/ – v r. 1971 byla
připojena pod obec Mrákotín a od r. 1991 je opět samostatnou obcí).
Syn.: Klein Lhota, Klein Lhotka, Klein Lhotta, Lhota Malá (BTM), Lhotka u Mrákotína,
Malá Lhota (také VMTO), Malá Lhotka.
Lupolec – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o zaniklou osadu (15. stol.) „někde“ v okolí ob.
Veselí (území dnešní ob. Nepomuky) – na jiném místě se píše „…k jihovýchodu na
cestě ke Staré Říši…“ myšleno vzhledem k osadě Veselí.
Syn.: Lipolec.
MX
Majdalenka (samota) – J (kr. V) – 11,5 km JV od Telče (myslivna z r. 1807 na katastru
Krasonic, v lese JV od Nové Říše, JZ od Zdeňkova a SZ od Krasonic - hájovna /čp. 70/
stojí na místě původní přestavěné kaple – www Dějiny Krasonic se udává, že se jednalo
o lesní kapli z r. 1629 – nyní je to rekreační chalupa – chráněná památka).
Syn. Hájovna u Majdaleny, Magdalena, Myslivna Magdalena, Myslivna Majdalena,
Myslivna Majdalenka, Myslivna u sv. Majdaleny (VMTO), U Majdaleny (BTM, MPČ).
Maierhof (samota) – J (kr. V) – 4,4 km JJV od Telče (samota /statek/ nedaleko nádraží
Radkov, JV od Nového Dvora a VJV od Kostelní Myslové).
Markvartice – J (kr. V) – 11,8 km VJV od Telče (obec V od Staré Říše, SZ od Svojkovic a
JZ od ob. Předín – první písemná zpráva o obci je z r. 1257 /je ale také udáván rok
1351/).
Syn.: Makwartitz, Markartitz, Markvatice (VMTO), Markwartsdorf, Marquartice,
Marquarticz, Marquartitiz, Marquartitz, Marvartice, Marwatitz.
Martinice – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o zaniklou obec na místě Martinské louky na
katastru Rozseč – ale její polohu se mi dosud nepodařilo zjistit – na jiném místě VMTO
uvádí, že „…stály v místech, kde Zdenkovští „Pastýřská louka“ říkají…“, tj. na katastru
Zdeňkova (?).
Městská cihelna (objekt) – J (kr. V) – cca 2,8 km JJV od Telče (průmyslový objekt na
katastru Telče, JZ od Kopřivova Mlýna, SV od Kostelní Myslové a JV od vrchu Klínek
/559/).
Syn.: Cihelna (VMTO).
Mikroregion Telčsko – do tohoto svazku založeného v r. 2003 patří následující obce: Telč,
Bohuslavice, Borovná, Černíč, Červený Hrádek, Dolní Vilimeč, Doupě, Dyjice, Horní
Myslová, Hodice, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí,
Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše,
Olšany, Olší, Ořechov, Panenská Rozsička, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná,
Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Třeštice, Urbanov,
Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov,
Zvolenovice a Žatec.

Mnich (zaniklá obec) – J (kr. V) – podle VMTO se tato zaniklá obec nacházela na katastru
Řásná, „někde v okolí trati Na Mnichu a nedaleko se nacházela Mnichova skála (tj. Syn.
Míchovy skály) – velmi pravděpodobně se jedná o místo v okolí Míchovy skály /773/.
Mrákotín – J (kr. V) – 5,7 km ZSZ od Telče (Z od Hostětic, JJZ od ob. Řásná a SSZ od
Borovné – první zpráva o obci je z r. 1385 – nyní pod obec patří sídla Dobrá Voda,
Hamry a Praskolesy).
Syn.: Mrakotin, Mrakotín (též BTM), Mrákotín u Telče (také BTM).
Mrzatec – J (kr. V) – zaniklá osada, která se podle VMTO nacházela „někde“ v okolí rybníků
Dolní a Horní Mrzatec příslušela ke katastru Mrákotína – ještě v r. 1818 zde byly 2
studně.
Muzeum techniky – J (kr. V) – 0,8 km SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči (muzeum z r. 2012 v bývalém parním mlýně se nachází v Telči mezi ulicemi Na
skládkách a Lipky, J od Kryštofovského rybníka).
Muzeum Vysočiny – J (kr. V) – cca 270 m SV od dolní kašny na náměstí Zachariáše
z Hradce v Telči (Muzeum Vysočiny se nachází v Telči, S od náměstí Jana Kypty, při
SZ opevnění Telče).
Mysletice – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (ob. mezi obcemi Olší a Zadní Vydří, SZ od
Prostředního Vydří a S od Lipové – prvá písemná zmínka je z r. 1378, podle VMTO až
z roku 1385).
Syn.: Mischletitz, Misletitz, Myslotitz.
Mysliboř – J (kr. V) – 3.5 km SV od Telče (ob. SZ od Žatce, JV od Studnice a V od Vanova
– prvá písemná zmínka je z r. 1366).
Syn.: Misliborsch, Misliboř, Misslieborž, Myslibor, Mysliborž, Myslibořice , Myslyborž.
Myslivna (samota) – J (kr. V) – cca 2 km SZ od Telče (samota s chatovou osadou v okolí na
katastru Telče, V od Hostětic a JV od Vanova).
Syn.: Myslivna v Bažantnici (VMTO).
Myslivna (samota) – J (kr. V) – 3,8 km JV od Telče (myslivna se nachází na katastru obce
Dyjice, JV od Dyjic, SZ od Zvolenovic a JZ od vrchu Bukovec – na starších mapách je
pouze označení WH).
Myslivna – J (kr. V) – 4,3 km VJV od Telče (barokní myslivna se nachází v osadě Rozsíčky,
tj. osada V od Dyjic, SSV od Zvolenovic a J od ob. Stranná – chráněná památka).
Myslivna – J (kr. V) – cca 8,3 km VJV od Telče (nachází se na katastru Olšan, na okraji lesa
J od východ, části Olšan, JZ od rybníka Šach a SV od vrchu Kopeček /634/).
Syn.: Heger H.
Myslivna – J (kr. V) – cca 9,2 km SV od Telče, při SZ okraji ob. Nepomuky, Z od Hladova a
JZ od Dlouhé Brtnice – podle VMTO má čp. 1.
Myslivna u Pilného rybníka – J (kr. V) – tuto myslivnu uvádí VMTO z katastru Řídelova od
„…Pilního rybníka…“, ale není jasná její poloha – dále se uvádí, že zde byla zřízena

také pila a hamr (které ke svému provozu potřebovaly vodu) a tak se pravděpodobně
nacházela na Třešťském potoce, pod Pilným rybníkem.
Myslůvka – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (nachází se JV od Kostelní Myslové, SV od
Zadního Vydří a SZ od ob. Černíč, od r.1961 je osadou ob. Černíč - poprvé je obec
připomínaná v r. 1351.
Syn.: Dolní Myslovka (VMTO), Kleinmislau, Klein Mislau, Klein Muslau, Klein Myslau,
Malá Mislowa, Malá Myslová (také VMTO), Myslová Malá (BTM), Myslovka (také
VMTO), Myslowka Wierdunkowa (VMTO), Mysluvka.
Poznámka: u BTM je také heslo Myslau – Myslová, ale není jasné o kterou obec se jedná.
NX
Na Familkách – J (kr. V) – podle BTM se tako osada nachází na katastru ob. Rozseč, ale na
mapách se mi ji nepodařilo nalézt.
Poznámka:u uvedených významných osobnostech obce Rozseč se mi podařilo u rodiny
Zachových (řezbáři a malíři) nalézt poznámku, že bydlelí v Rozseči na Familkách č. 45
a podle popisného čísla se jedná pravděpodobně o východní část Rozseče mezi
rybníkem Hruštička a rybníkem Oleška.
Na Chaloupkách – J (kr. V) – 9,4 km SV od Telče (podle VMTO se jedná o část obce
Nepomuky /pravděpodobně SZ od středu ob./– vznikla pravděpodobně v r. 1780).
Náměstí bratří Čapků – J kr. V) – cca 540 m S od dolní kašny na náměstí Zachariáše
z Hradce (náměstí v Telči na JV konci Havlíčkovy ul., na jižním konci ul. Jana Husi a
při S konci Nerudovy ul.).
Náměstí Hrdinů – J (kr. V) – cca 620 m JV od dolní kašny na Náměstí Zachariáše z Hradce
(náměstí v Telči-Podolí, u styku Mládkovy a Tyršovy ul., SZ od Expozice historie
železniční dopravy).
Náměstí Jana Kypty – J (kr. V) – cca 250 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše
z Hradce v Telči (nachází se v Telči u kostela sv. Jakuba Většího, Z-SZ od kostela
Jména ježíš a JZ od Zámku v Telči).
Náměstí U Matky Boží – J (kr. V) – cca 885 m JV od dolní kašny na náměstí Zachariáše
z Hradce (náměstí v Telči u kostela Matky Boží kde vycházejí ul. Zachariášova, Na
Dlážkách a Špitální).
Syn.: Náměstí Matky Boží (BL).
Náměstí Zachariáše z Hradce – J (kr. V) – centrální náměstí v Telči.
Syn.: Náměstí Přemysla Otakara (VMTO), Náměstí Přemysla Otakara II (pohlednice na
www stránkách).
Na Mokrovcích (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165620), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o území s osadou Roštýn – viz heslo osada Roštýn.

Na myslibořské cestě (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o
sídelní jednotku (ZSJ 165565), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy
se jedná o území př SV okraji Telče, v okolí Myslibořské ulice, S od nádraží Telč.
Na myslovské cestě (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o
sídelní jednotku (ZSJ 165671), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy
se jedná o prostor při západní hranici katastru Telče od silnice Telč-Krahulčí na jih až
k sevenímu úpadí vrchu Buzový /570/, resp k silnici Telč-Kostelní Myslová a na
východě se na 2 místech dotýká stavebních parcel města Telč.
Na novoříšské cestě (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o
sídelní jednotku (ZSJ 165646), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy
se jedná o velký prostor při JV okraji katastru Telč, když na severu kopíruje silnici č. 23
Telč-Stará Říše a na jih úzkým cípem končí JJV od Rohozenského rybníka, Z od
Hlavního vrchu /583/, na západě zasahuje do části Telč-Podolí a v Telči-Staré město
dosahuje až ke Staroměstskému rybníku.
Na Pasekách (samota) – J (kr. V) – Podle VMTO je to samota na katastru Mrákotína, ale
není uvedeno kde se nachází.
Na Pile (samota) – J (kr. V) – cca 10,6 km VJV od Telče (samota na katastru Staré Říše, u
Z okraje Pilařova rybníka, SV od Vápovic a SZ od ob. Rozseč).
Na radkovské silnici (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o
sídelní jednotku (ZSJ 165654), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy
se jedná o úzký prostor JJV od jižního okraje Staroměstského rybníka k JV cípu JV od
Rohozenského rybníka, na západě kopíruje silnici Telč-Radkov a JZ od Staoměstského
rybníka krátce dosahuje až k silnici Telč-Myslůvka.
Na statku (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165611), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o relativně velký a slovně jen obtížně definovatelný prostor zasahující do velké SZ části
Telče – od silnice Telč-Krahulčí dosahuje na sever k jižnímu okraji Roštejnského
rybníka, na východě končí na křižovatce SZ od západního okraje Štěpnického rybníka,
odtud směřuje skoro přímo na SSZ a na západě víceméně kopíruje okrajové stavební
parcely Telče.
Na Vízdalce – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o samotu „někde“ na katastru Borovné, ale
není uvedeno kde se nacházela.
Na Žabinci (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165603), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor, který na západě z větší části kopíruje západní okraj Telče, na sever dosahuje
k silnici Telč-Krahulčí, SV okraj kopíruje silnici Telč-Kostelní Myslová a SZ okraj jde
podél západního okraje Ulického rybníka, na jihu dosahuje až k Bezejmenného
pravostrannému přítoku Telčského potoka protékajícího rybníkem Hladov a odtud
západní hranice jde nepravidelně SZ-SSZ směrem k silnici Telč-Krahulčí

Nepomuky – J (kr. V) – 9,4 km SV od Telče (obec na katastru Staré Říše, Z od Hladova, JZ
od Dlouhé Brtnice a JJV od Pavlova – první písemná zmínka o obci je z r. 1756 – ob.
byla založena na místě zpustlé vsi Veselí. Od r. 1869 přísluší k obci Stará Říše).
Syn.: Nepomuk (také VMTO), Nepomuky na Moravě, Veselí (také VMTO), Wesela,
Wesely.
Nevcehle – J (kr. V) – 7,5 km SV od Telče (obec SV od Urbanova, V od Sedlejova a JZ od
Pavlova – prvá písemná zmínka o obci je z r. 1355).
Syn.: Netěhly (VMTO), Neuczehle, Newczehle, Newcžehle, Newzehle, Newzechle.
Nová Říše – J (kr. V) – 9,3 km JV od Telče (obec SV od Červeného Hrádku, Z od Želetavy a
JZ od Bohuslavic – první zmínka o obci je z r. 1213 /MPČ udává rok 1254/ - v r. 2011
byl obci vrácen status městyse).
Syn.: Hříše (VMTO-lidově), Neureisch, Neu Reisch, Neu-Reisch (BTM), Neüreisch,
Neureusch (také VMTO), Neu Reusch, Neu-Reusch, Nová Hříše, Nové Ríše, Nowa
Řjsse, Říše Nová (BTM).
Nový Dvůr (hospodářský dvůr na samotě) – J (kr. V) – 3,9 km JJV od Telče (dvůr založený
v r. 1885 se nachází na katastru Radkova, SZ od Radkova, JZ od Zvolenovic a S od
Slaviboře).
Syn.: Schäferey.
OX
Oldřichovo náměstí – J (kr. V) – cca 440 m SV od dolní kašny na Náměstí Zachariáše
z Hradce (náměstí v Telčí, v místech kde se nachází Kaple Panny Marie, S u ulice
Štěpnická).
Olšany – J (kr. V) – 8,1 km V od Telče (obec JV od Ořechova, SZ od Staré Říše a JZ od
Hladova – první písemná zmínka o obci je z r. 1257 – v roce 1980 byly Olšany
připojeny pod obec Stará Říše a od roku 1990 jsou opět samostatná obec).
Syn.: Olšany u Telče, Volšany (VMTO-lidově) Wollschan, Wollschany, Wolschan (také
BTM). Wolschan bei Teltsch, Wolssany.
Olší – J (kr. V) – 6,6 km JZ od Telče (obec JZ od Borovné, SZ od Mysletic a SV od ob.
Řečice - prvá písemná zmínka o obci je z r. 1529 – v letech 1981-1991 byla součástí
Telče a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Volši, Volší (také BTM a VMTO-lidově), Wolschi, Wolschy, Wolšy.
Ořechov – J (kr. V) – 6 km VSV(SV) od Telče (obec SZ od Olšan, JV od Urbanova a J od
ob. Nevcehle – prvá písemná zmínka o obci je z r. 1355 – v roce 1976 byl Ořechov
připojen pod obec Urbanov a od roku 1991 je opět samostatnou obcí).
Syn.: Orechov, Orechowa, Oržechau, Oržechowa, Ořechau, Ořechová, Ořechov u Telče,
Vořechová (VMTO-lidově), Worschechow.
Osada u Chaty Dobrá Voda – J (kr. V) – 6,3 km ZJZ od Telče (osada kolem „Chaty Dobrá
Voda“ při V okraji Pařezitého rybníka, S od Praskoleského potoka, ZJZ od Dobré Vody
a SZ od Borovné – nachází se zde rekreační objekt).

Otvrň (osada) – J (kr. V) – 11,3 km JV od Telče (osada uváděná v r. 1376 a v r. 1615 byla
uváděna již jako pustá /na jejím místě zůstal jen mlýn a hájovna/ se nacházela JV od
Vápovic, JZ od ob. Rozseč a VJV od Bohuslavic – nachází se na katastru Zdeňkov).
Syn.: Otvorny (VMTO), Votrvrň (také BTM), Votvrň (VMTO).
PX
Panenská Rozsička – J (kr. V) – 8,8 km SZ od Telče (obec KV od ob. Hodice, JZ od Stajiště
a SZ od Pavlova – prvá zmínka o obci je z r. 1351 – v letech 1986–1991 byla místní
částí města Třešť a od 1. ledna 1992 je opět samostatnou obcí).
Syn.: Jungfernrosička, Jungfernrositschka, Jungfern Rositschka, Jungfrauen Rositschka,
Jungfrau Rozsicka, Pananská Rozsicka, Paneneska Rosiczka, Panenska Rosiczka,
Panenska Rosicžka, Panenska Rosička (také VMTO), Panenská Rosička, Panenská
Rozsička, Rosiczka, Rosička Panenská (BTM), Rosičky.
Panská cihelna – J (kr. V) – podle VMTO se nacházela „někde“ v okolí Krasonic, ale není
uvedeno kde.
Panské nivy (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165689), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor, který se nachází při SZ okraji města Telč a má nepravidelný tvar směrem na
SZ kde kopíruje hranici telčského katastru-SV okraj kopíruje západní břeh Roštejnského
rybníka, na jihu zčásti kopíruje silnici Telč-Krahulčí a JV část kopíruje stavební parcely
SZ části Telče.
Papírna (osada) – J (kr. V) – 4.7 km ZJZ od Telče (osada na katastru Krahulčí, SV od Dobré
Vody, JV od Mrákotína a JZ od Hostětic).
Pavlov – J (kr. V) – 10,1 km SV od Telče (obec JV od Stajiště, JJZ od Otína a SZ od Dlouhé
Brtnice – první písemná zmínka o obci je z r. 1358 /MPČ a VMTO udávají rok 1350/ –
od r. 1961 má místní části Bezděkov a Stajiště).
Syn.: Bailentz, Pailenz (také BTM), Pavlov u Stonařova, Pawlow.
Pazderna (osada) – J (kr. V) – 9,6 km JV od Telče (osada na katastru Nové Říše je na horním
konci Červenohrádeckého údolí při J okraji Nové Říše, V od Ostrého vrchu a SV od
Červeného hrádku).
Pila u Malého Pařezitého rybníka – J (kr. V) – cca 7,5 km SZ od Telče (samota na katastru
Řásné, u Malého Pařezitého rybníka, SZ od Řídelova, mezi Farským kopcem /669/ a
Vondrovou skalkou /702/.
Poznámka: Možná se jedná o objekt s vodním pohonem, ale na mapách jsem jej nalezl
mimo vody a proto jej zatím zařazuji mezi sídla.
Pilka (osada) – J (kr. V) – 7,1 km V(SV) od Telče (chatová osada z části na katastru ob.
Dyjice a z části na katastru Olšan a Ořechova, v okolí dřívější vodní pily na vodní
pohon u Vodnatého rybníka, SZ od Olšan a JV od Ořechova).
Plačkov – J (kr. V) – Podle VMTO je to část Krasonic postavená po r. 1854, ale nepodařilo se
mi zjistit o kterou část obce se jedná.

Ples – J (kr. V) – Podle VMTO je to „dolní“ část Krasonic, o kterou část se jedná je ale nutno
ještě upřesnit..
Ples – J (kr. V) – 11,5 km V(SV) od Telče (osada na katastru Sedlatic, J u Sedlatic /nyní zde
sídlí obecní úřad/, SV od Staré Říše a SZ od osady Kasárna).
Syn.: Na Plesu.
Podolí (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní jednotku
(ZSJ 165581), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná o
prostor, který víceméně kopíruje městskou část Telč-Podolí.
Podolí – J (kr. V) – východní část Telče, mezi Starým Městem a Štěpnicí, S u Staroměstského
rybníka, JV od náměstí Zachariáše z Hradce.
Syn.: Předměstí Velké (VMTO), Velké předměstí (VMTO).
Podolí – JH (kr. JČ) – cca 8,8 km JV od Telče (je na katastru Červeného Hrádku, jedná se o
SZ část /za potokem Řečice/ Červeného Hrádku, SSV od Jersice a JV od ob. Dolní
Vilímeč).
Praskolesy – J (kr. V) – 7,2 km ZJZ od Telče (ob. Z od Dobré Vody, V od ob. Sumrakov a JZ
od Mrákotína – prvá písemná zmínka o obci je z r. 1385 . Od roku 1950 patří pod obec
Mrákotín).
Syn.: Praskoles, Praskoless, Praskolesy u Mrákotína, Praskoletz.
QX
RX
Radkov – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (obec SZ od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ
od Zvolenovic – první písemná zmínka o obci je z r. 1358 – v letech 1986-1991 byla
součástí Telče a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Račková, Radkau, Ratkau, Ratkov, in Ratkow, Rattkau,.
Rafanda – J (kr. V) – cca 2,6-2,8 km VJV od Telče (JV část Krahulčí, J-JV od obecního
úřadu v Krahulčí, S-SSZ od Horní Myslové).
Risenhammer (samota) – J (kr. V) – 7,1 km SZ od Telče (samota u SV okraje Pilného
rybníka, SSZ od Řídelova a JV od Malého Pařezitého rybníka).
Roštýn – J (kr. V) – 0,9-1,2 km SSZ od Telče (osada na katastru Telče, u Roštejnského
rybníka při S okraji Telče, J od Volevčic a JV od Vanova).
Rovné pole (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165638), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o relativně úzký prostor kolem kóty 546 mezi železnicí a silnicí Telč-Žatec a na SV
kopíruje hranice katastru Telče.
Rosičky – J (kr. V) – cca 3,4 km VSV od Telče (hájovna na katastru Dyjic, při Z okraji
Dyjičky, JJV od Dolních Dvorců a JZ od Stranné).
Syn.: Hájovna Rosičky (VMTO).

Rozseč – J (kr. V) – 12,3 km VJV od Telče (obec S od Zdeňkova, SZ od Jindřichovic a JZ od
Svojkovic – první písemná zpráva o obci je z r. 1349).
Syn.: Rosecžy, Roseč (také VMTO), Rosetsch, Rosetz, Rossecžy, Rozsec.
Rozsíčky – J (kr. V) – 4,3 km VJV od Telče (osada se nachází na katastru Dyjic, V od Dyjic,
SSV od Zvolenovic a J od ob. Stranná – prvá zpráva o osadě je z r. 1447).
Syn.: Dvůr Rozsičský (BTM), Rozsíčky u Telče, Rositzky Mayerhof.
Růžená – J (kr. V) – 9,7 km SSZ od Telče (obec JZ od Čenkova, JV od Lovětína a Z od ob.
Hodice – první písemná zmínka je z r. 1483 /MPČ udává rok 1350 a VMTO uvádí rok
1580/ – v letech 1986-únor 1990 byla součástí ob. Třešť a od února 1990 je samostatnou
obcí).
Syn.: Rosenau, Ruschena, Ruschenau, Ruzienau, Ružena, Ružená, Ruženau, Ružiena,
Ružina.
ŘX
Řásná – J (kr. V) – 6,1 km SZ od Telče (obec JZ od Řídelova, Z od ob. Vanůvek a SSV od
Lhotky – první písemná zmínka o obci je z r. 1385).
Syn.: Rásná, Rasnau, Rzasna, Rzassna, Ržasna, Řasna, Řassna.
Řídelov – J (kr. V) – 6,5 km SZ od Telče (obec SV od ob. Řásná, ZJZ od Třeštic a SZ od ob.
Vanůvek – první písemná zmínka je z r. 1355).
Syn.: Hřídelov (také VMTO), Ridelau, Ridelov, Rzidelau, Rzidlow, Rzitlow, Ržittlau,
Řidelau, Řidelov (také VMTO), Řidelow, Řitlov (VMTO).
Římov – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o zaniklou osadu (15. stol.) „někde“ v okolí ob.
Veselí (území dnešní ob. Nepomuky) – na jiném místě se udává její poloha „…někde
západně Veselí mezi Olšany a Nevcehlí“.
Syn.: Římovice (VMTO).
Poznámka: VMTO ji udává pod jménem Římovice z lesní, luční a polní trati Řeminy na
katastru Olšany, ale vlastní poloha není uvedena.
Říše u Telče - J (kr. V) – není jasné kterou Říši má BTM na mysli a může se jednat o Novou
Říši nebo Starou Říši – obojí se nacházejí v okolí Telče.
Syn.: Reisch (BTM).
SX
Salaš – J (kr. V) – cca 1,6 km SZ od Telče (samota /?osada/ na katastru Telče, SZ od
Holubářského rybníka, SV od rybníka Padělek a JV od Vanova).
Sedlatice – J (kr. V) – 11,6 km VSV od Telče (obec SV od Staré Říše, SSZ od Markvartic a J
od Hladova – první písemná zpráva o obci je z r. 1257).
Syn.: Sedlatitz.
Sedlejov – J (kr. V) – 5,8 km SV od Telče (obec SZ od Urbanova, Z(SZ) od ob. Nevcehle a
JV od Bezděkova – první písemná zmínka o obci je z r. 1366).
Syn.: Sedlegow, Sedlejow.

Slaviboř – J (kr. V) – 5,5 km JJV od Telče (obec se nachází mezi ob. Černíč a Radkov, Z od
Strachoňovic, od r. 1960 (1961) je osadou obce Černíč – prvá písemná zmínka je z r.
1355)
Syn.: Sjeborsch, Slavibor, Sleborž, Slegborž, Slegboř, Sleiborsch, Sleiboř, Slejborž,
Slejboř (také VMTO), Sleyborž, Sleyboř.
Stajiště – J (kr. V) – 10,2 km SV od Telče (obec SZ od Pavlova, SSV od Bezděkova a JZ od
Stonařova – první písemná zmínka o obci je z r. 1365 – od r. 1961 je sídelní částí
Pavlova).
Syn.: Deschen, Staiště, Stájiště (VMTO), Stegšt, Stejšť (také BTM), Stejšť u Telče (BTM),
Steisste, Stejšť (VMTO), Stejště (také VMTO), Teschau, Teschen (také BTM a
VMTO), Teschen bei Stannern, Teschen b. Stannern.
Stanice Českého hydrometeorologickéhu ústavu (objekt) – J (kr. V) – 2,9 km JJZ od Telče
(stanice se nachází na vrchu Buzový, SV od Kostelní Myslové, JV od Horní Myslové a
SZ od Radkova).
Stará Borovná – J (kr. V) – cca 5,2 km JZ od Telče (zaniklá obec se nacházela u Borovné, tj.
ob. SV od Olší, Z od Horní Myslové a JV od Dobré Vody – obec zanikla v cca 15. stol.
když obyvatelé osady podlehli moru).
Poznámka: obec Stará Borovná se nacházela cca 1 km J od Borovné a nedaleko byla
zaniklá obec Vojkov. VMTO zaniklou obec Starou Borovnou uvádí u zaniklé obce
Uhliště, tj. na katastru Kostelní Myslové.
Stará Říše – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od
ob. Sedlatice – první písemná zmínka o obci je z r. 1257 – v r. 2007 byl obci vrácen
statut městys).
Syn.: Altreisch, Alt Reisch, Alt-Reisch (BTM), Altreusch, Alt-Reusch (VMTO), Říše St.
(BTM), Říše Stará (BTM), Stará Hříše, Stara Řjsse.
Staré Město –J(-JZ) část Telče, je to nejstarší část Telče, JZ od Staroměstského rybníka a JJZ od Ulického rybníka.
Syn.: Alte Vorstadt, Město Staré (BTM).
Stará Ovčírna – J (kr. V) – podle BTM se jedná o samotu „někde“ na katastru Žatce, ale není
jasné kde se nalézá, protože se mi ji v jiných pramenech nepodařilo nalézt.
Stoječice – J (kr. V) – ?? km JV od Telče (zaniklá ves /zanikla kolem r. 1493/ „někde“ v okolí
Zdeňkova, tj. obec mezi Želetavou a Novou Říší, J od ob. Rozseč a SSV od Krasonic).
Syn.: Stojčice.
Strachoňovice – J (kr. V) – 6 km JJV od Telče (obec JV od Radkova, Z od ob. Dolní Vilímeč
a JZ od Vystrčenovic – první písemná zmínka o obci je z r. 1353 – v letech 1986-1991
byla součástí Telče a od r. 1992 jsou samostatnou obcí).
Syn.: Stracheňovice (BTM), Strachňovice, Strachomice, Strachonice, Strachoniowitz,
Strachonovice, Strachonowice, Strachonowicz, Strachonowitz.
Stranná (osada) – J (kr. V) – 4,2 km SV od Telče (nachází se na katastru Dyjic, SV od
Dolních Dvorců, J od Žatce a JV/-VJV/ od Ořechova – prvá zmínka je asi z r. 1678 –

v letech 1980-1991 byla částí Telče a od r. 1992 je části ob. Dyjice – podle VMTO je
prvá zpráva o obci z r. 1372).
Syn.: Strana (také BTM), Stránky, Stranna, Stranná u Telče, Straňá (VMTO).
Studnice (obec) – J (kr. V) – 4,4 km S od Telče (oddělená část města Telč SZ od Mysliboře, J
od Třeštic a JV od ob. Doupě – první zmínka o obci je z r. 1356).
Syn.: Studnice u Telče, Studnitz.
Studnice (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 158577), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor zaujímající celý katastr Studnice u Telče.
Svatá Magdalena (osada) – J (kr. V) – 11,5 km JV od Telče (zaniklá osada připomínaná
v letech 1655-1848 /v r. 1771 měla pouze 2 domy/ u kaple sv. Magdaleny na katastru
Krasonic, JZ od Zdeňkova, JV od Nové Říše a SZ od Krasonic – podle VMTO zanikla
v r. 1848).
Syn.: Magdalena.
Světelská chata (samota) – J (kr. V) – 8,3 km SZ od Telče (samota na katastru Mrákotína,
SV od Světlé, Z od ob. Řásná a SZ od Mrákotína).
Svojkovice – J (kr. V) – 13.4 km VJV od Telče (obec JZ od Předína, JV od Markvartic a SZ
od Želetavy – první písemná zmínka o obci je z r. 1257).
Syn.: Swogkowice, Swogkowitz, Swoikowitz, Svojkovice na Moravě, Svojkowice,
Swoykowitz, Weiser Engel, Weissenegel, Weissenengel.
ŠX
Šiškov – J (kr. V) – 3,8 km JZ od Telče (podle MPČ se jedná o zaniklou obec z r. 1366 na
katastru Vanova /na místě dnešního Šiškova mlýna/, SV od Vanova, J od ob. Vanůvek a
Z od Volevčic – ves pravděpodobně zanikla již v 15. stol.).
Štěpnice – J (kr. V) – S-SV část Telče, její jižní hranici tvoří Štěpnický rybník.
Syn.: Nové Město (VMTO).
Štěpnice (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165557), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor, který víceméně zaujímá celou část městské části Telč-Štěpnice. Na jihu
prochází severní částí Štěpnického rybníka (mimo Štěpnický ostrov), západní hranice
jde skoro přímo na sever a zčásti jde podél východního břehu Roštějnského rybníka, SV
hranice kopíruje zástavbu města Telč.
TX
Telč – město na okrese Jihlava, cca 25 km JZ od Jihlavy. První písemná zmínka je z r. 1315,
ale jeho existence je starší, pravděpodobně od r. 1099 – MPČ udává rok 1335, VMTO
udává rok 1180 pro ves Telč na Moravě.
Syn.: Telc, Teleč, Teltsch, Vodní pevnost Telč (VMTO-citace jiné práce).

Telč-historické jádro (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o
sídelní jednotku (ZSJ 165603), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy
se jedná o prostor, který zaujímá střední část Telče. Na SZ kopíruje Slavatovskou ulici,
na severu končí na křižovatce u Panského dvora a zde se stáčí na JV kde prochází
Štěpnickým rybníkem (včetně Štěpnického ostrova), u Štěpnického ostrova se hranice
stáčí na JZ kde končí při JZ cípu Ulického rybníka a zde dále kopíruje Ulický rxbník a u
hřiště se stáčí na SZ a končí u Slavatovské ulice nedaleko pomníku Leopolda I.
Telč – Podolí – východní část města Telč – viz heslo Podolí.
Syn.: Grosse Vorstadt, Podolí.
Telč – Staré Město – J(JJZ) část města Telč – viz heslo Staré Město.
Syn.: Alte Vorstadt, Staré Město.
Telč – Studnice – odloučená část města Telč S od města Telč – viz heslo Studnice.
Telč – Štěpnice – severní část města Telč – viz heslo Štěpnice.
Telč – Vnitřní Město – střední opevněná část města Telč – jedná se o městskou památkovou
rezervaci a je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Syn.: Neue Vorstadt, Vnitřní Město (také VMTO).
Třeštice – J (kr. V) – 6,8 km S od Telče (obec mezi obcemi Doupě a Hodice, JV od Růžená a
SZ od Sedlejova – první písemná zpráva o obci je z r. 1385 – v letech 1986-1991 byla
částí Třeště a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Střežovice (MPČ a VMTO), Treschtitz, Treštice, Trssetitz, Trzeschtitz,Trziespitz,
Tržeschtitz, Tržestitz, Třeschtitz, Třesstice.
UX
U Anděla (samota) – J (kr. V) – 13,7 km VJV od Telče (samota /bývalá hospoda, ale také
hájovna/ při silnici E 59 na katastru Svojkovic, SV od obce Svojkovice, JV od
Markvartic a Z od Lesné).
Syn.: Engel W.H., Weissenengel,
U Brázdových (osada) – J (kr. V) – 7,9 km JV od Telče (osada v okolí Brázdova Mlýna, SZ
od Nové Říše, JV od Vystrčenovic a SV od ob. Dolní Vilímeč).
U Cihelny (samota) – J (kr. V) – BTM tuto samotu uvádí z katastru Vápovky, ale jinde jsem
tuto samotu nenalezl a tak není jasné, kde se nacházela.
Uhlířova chalupa (samota) – J (kr. V) – cca 6,2 km SZS(-SZ) od Telče (nachází se na
katastru Řídelova, má čp. 23 a tím byla provedena identifikace samoty uvedené VMTO,
samota je V od Řídelova, ZJZ od ob. Doupě a J od rybníka Drdák).
Syn.: Dolní pila (VMTO), Hájovna (VMTO), Chalupa Na Drdáku (VMTO)
Uhliště (zaniklá osda) – J (kr. V) – cca 4,7 km JZ od Telče (podle VMTO se tato osada z r.
1385 nacházela na místě Hulišťského rybníka /= Velký hulišťský rybník/ na katastru
Kostelní Myslové, SZ od Kostelní Myslové, JV od Borovné a SV od Mysletic,
v 16.stol. byla již pustá a když byl rybník vypuštěn, byly podle VMTO zde vidět
základy jednotlivých stavení – odtud také jména tratí Huliště, V Hulišťatech).

Syn.: Uhlistye (VMTO).
U Kaple – J (kr. V) – 7,9 km JV od Telče (podle BTM samota na katastru Nová Říše, u kaple
sv. Kříže, tj. u silnice z Nové Říše do Vystrčenovic, v osadě U Brázdových, SV od ob.
Dolní Vilímeč a S od Červeného Hrádku).
Syn.: U svatého Kříže.
U Kovářů (samota) – JI (kr. V) – samota je uváděná BTM a VMTO z okolí Borovné, tj. ob.
4,8 km JZ od Telče, JV od Dobré Vody, SV od Olší a Z od Horní Myslové – není ale
uvedena konkrétní lokace.
U nádraží (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165573), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor, který na východě kopíruje železniční trať. Na západě navazuje na historické
jádro města Telč, na severu končí cípem u křižovatky ulic Na Posvátné a Květinové a
SV hranice je velmi nepravidelná a končí výběžkem u křižovatky několika ulic (např.
Myslibořská, Třebíčská a Staňkova). Na jihu končí u nádraží Telč (včetně) a JZ hranice
kopíruje Masarykovu ulici a končí před hřbitovem s kostelem sv. Anny.
U Nekolova (samota) – J (kr. V) – Podle VMTO je to samota na katastru Mrákotína, ale není
uvedeno kde se nachází.
Urbanov – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ
od Ořechova – první písemná zmínka o obci je z r. 1355).
Syn.: Urbanau, Urbanow, Vrbanow.
Úsvit – J (kr. V) – 4,6 km SZ od Telče (rekreační zařízení na katastru ob. Vanůvek, SZ od
Šiškova Mlýna, S od Vanova a VJV od ob. Řásná – na SV navazuje na chatovou část
rekreačního střediska).
U Sv. Jana (samota) – J (kr. V) – 1,7 km Z(JZ) od Telče (samota na katastru Krahulčí, u
poutního barokního kostela sv. Jana Nepomuckého V od Krahulčí, JV od Hostětic a
SSV od Horní Myslové – samotu uvádí BTM)).
VX
Valcha (osada) – J (kr. V) – 3,6 km ZJZ od Telče (osada se nachází u stejnojmenného rybníka
nedaleko Z okraje Krahulčí, tj. ob. SV od Borovné, J od Hostětic a V od Mrákotína –
dříve zde byla valcha cechu soukeníků Telčských /podle MPČ/).
Vanov – J (kr. V) – 3.9 km SZ od Telče (obec S od Hostětic, JV od ob. Řásná a V od Lhotky
– první písemná zmínka je z r. 1580 – v letech 1980-1991 byl součástí Telče a od r.
1992 je samostatnou obcí – podle VMTO je prvá zpráva z r. 1366 platná pro Eywancz
/= Ivanov/ a název zůstal až do 17. stol.).
Syn.: Eywancz (VMTO), Gross Wanau, Gros Wanow, Gross Wanow, Groβwanau, Groβ
Wanau, Gross Wannau, Vanov Velký (BTM), Velký Vanov (VMTO), Wanweky,
Welký Wanow.

Vanůvecký Dvůr – J (kr. V) – 4,8 km SZ od Telče (hospodářský objekt v ob. Vanůvek, tj
obec mezi ob. Řásná a Studnice, SSV od Vanova a JZ od ob, Doupě – nyní je zde na
části restaurace a chlévy i stáje pro hospodářská zvířata).
Vanůvek – J (kr. V) – 4,8 km SZ od Telče (obec mezi ob. Řásná a Studnice, SSV od Vanova
a JZ od ob, Doupě – první písemná zmínka o obci je z r. 1580 – v letech 1980-1991
spadal pod ob, Telč a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Kleiwanau, Klein Wanau, Klein Wanow, Klein Wannau, Malý Vanov, Vanov Malý
(BTM a VMTO), Vanuvek, Vanůvky (BTM), Wanuwek, Wanůvky.
Vápovice – J (kr. V) – 9,7 km JV od Telče (obec SV od Bohuslavic, Z od ob. Rozseč a JJZ od
Staré Říše – první písemná zmínka o obci je z r. 1529).
Syn.: Wapowitz.
V Borovičku (samota) – J (kr. V) – 9 km JV od Telče (podle BTM samota na katastru
Bohuslavic, v lese U Borovičky, SZ od Bohuslavic, JZ od Vápovic, SV od Brázdova
Mlýna).
V Buzovech (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo jednat o sídelní
jednotku (ZSJ 165662), ale není uvedeno kde. Podle doplněné katastrální mapy se jedná
o prostor mimo město Telč, při J a JZ okraji katastru Telč. SZ hranici tvoří silnice TelčKostelní Myslová od vrchu Buzový /572/ na jihu až po Bezejmenný pravostranný
přítok Telčského potoka protékající rybníkem Hladov na severu, zde se stáčí na JV až
k silnici Telč-Radkov a zde se stáčí na JJV a po cca 700 m se stáčí na
V k Rohozenskému rybníku, u něho se stáčí na jih až ke hranici telčského katastru a
nakonec se po hranicích katastru vrací k vrchu Buzový /572/..
Velinice – J (kr. V) – ?? km JV od Telče (zaniklá ves /připomínaná v r. 1505/ „někde“ v okolí
Zdeňkova, tj. obec mezi Želetavou a Novou Říší, J od ob. Rozseč a SSV od Krasonic).
Ves – J (kr. V) – 11,6 km VSV od Telče (severní část ob. Sedlatice, tj. obec SV od Staré Říše,
SSZ od Markvartic a J od Hladova).
Ves – JH (kr. JČ) – 9,2 km JV od Telče (nachází se na katastru Červeného Hrádku a podle
MPČ se jedná o jižní výběžek obce Červený Hrádek – podle www stránek obce je to
nejstarší část obce a nachází se na kopci nad soutokem potoků Vápovky a Ochozu).
Veselí – J (kr. V) – 9,4 km SV od Telče (zaniklá obec, která se nacházela na místě dnešní ob.
Nepomuky, tj. na katastru Staré Říše, Z od Hladova, JZ od Dlouhé Brtnice a JJV od
Pavlova).
V Kalousku – J (kr. V) – tuto samotu na katastru ob. Radkov uvádí BTM, ale jinde /včetně
map/ se tuto samotu nepodařilo potvrdit.
V Koutech – JH (kr. V) – není jasné, kde se tato hájovna nachází, na mapách jsem ji nenalezl,
na www stránkách obce Červený Hrádek je poznámka: „Hájovna „V Koutech“ je
myslivna, stojící asi kilometr od obce…“, ale není uvedeno kterým směrem.
Vojkov – JI (kr. V) – cca 5,3 km JZ od Telče (zaniklá ves v okolí Borovné, tj. obec JV od
Dobré Vody, SV od Olší a Z od Horní Myslové – obec zanikla v cca 15. stol.).

Poznámka: Vojkov se nacházel cca 1 km J od Borovné a nedaleko byla zaniklá obec Stará
Borovná. VMTO ji uvádí v kapitole Mrákotín s poznámkou, že se nacházela směrem
k Borovné.
Volevčice – J (kr. V) – 3 km SSV od Telče (obec na katastru Volevčic, VSV od Vanova,
ZSZ od ob. Mysliboř a JJZ od Studnice – první písemná zmínka o obci je z r. 1366 –
v letech 1980-1991 byla částí Telče a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Bolevčice (VMTO), Olevčice (VMTO), Volevcice u Telce, Volevčice u Telče,
Welmoschitz, Wolewčice, Wolewtschitz, Wolewžitz, Wollewtschitz.
Vranůvky (osada) – J (kr. V) – cca 10,7 km VJV(-JV) od Telče (zaniklá osada na katastru ob.
Rozseč se nacházela SV od Nové Říše, V od Vápovic a SZ od Zdeňkova – VMTO ji
uvádí z katastru Bohuslavic a to mezi ob. Bohuslavice a Rozseč).
Syn.: Wranendorf (VMTO).
Vystrčenovice – J (kr. V) – 6,7 km JV od Telče (obec SZ od Nové Říše, SV od Strachoňovic
a JZ od Staré Říše – první písemná zmínka o obci je z r.1436 – v letech 1961-1969 byla
místní částí Zvolenovic a od r. 1970 je samostatnou obcí).
Syn.: Vystrcenowice, Wistertschenowitz, Wisteržinowicze, Wistrčenowice,
Wistrtschenowitz, Wistrzenowitz, Wysrcženowitz, Vystržinowicze.
WX
XX
YX
ZX
Zadní Vydří – J (kr. V) – 6,2 km JZ od Telče (obec na katastru Zadního Vydří, SSV od
Prostředního Vydří, JZ od Myslůvky a JV od Mysletic – první zmínka o obci je z r.
1385 – v letech 1989-1991 byla částí Telče a od r. 1992 je samostatnou obcí).
Syn.: Hinter Widern, Hinterwiedern, Hinter Wiedern, Hinter-Wiedern (BTM), Krajní
Vydří (VMTO), Vydří Zadní (VMTO), Zadní Vydri.
Základna Zvolenovice (objekt) – J (kr. V) – 3,9 km JV od Telče (stanice Domu dětí a
mládeže v Telči na katastru Zvolenovic, JV od Dyjic, JZ od ob. Rozsíčky a SZ od
Zvolenovic).
Zámecký skleník (objekt) – J (kr. V) – cca 470 m SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše
z Hradce v Telči (klasicistní skleník z 1. poloviny 19. stol. v Telči, Slavatovská 138, na
okraji zámeckého parku, J od Městského úřadu).
Za Mostem (samota) – J (kr. V) – podle BTM se tato samota nacházela „někde“ na katastru
Žatce, ale jinde se mi tuto samotu nepodařilo nalézt a poloha této samoty je nejasná –
možná se jedná o nynější skupinu několika objektů (např. č. 17, 23, 24 a 26) za mostem
přes Moravskou Dyji směrem k obci Žatec, ale to je nutné ještě potvrdit z dalšího
pramene.
Za Staroměstským rybníkem (sídelní jednotka) – na www stránkách obce Telč by se mělo
jednat o sídelní jednotku (ZSJ 165590), ale není uvedeno kde. Podle doplněné
katastrální mapy se jedná o prostor kopírující cca Telč-Staré město. Jižní hranici tvoří

Bezejmenný pravostranný přítok Telčského potoka protékající rybníkem Hladov, SZ
hranice vede Kostelnomyslovskou ulicí až po jižní okraj Ulického rybníka na sever, zde
se stáčí na JV a vede Staroměstským rybníkem až po jeho jižní okraj a zde se stáčí cca
na JZ k Dačické ulici, kterou pokračuje na JJZ až zpět k Bezejmennému
pravostrannému přítoku Telčského potoka.
Za Vsí (samota) – J (kr. V) – cca 6,2 km SSZ od Telče (samota na katastru ob. Doupě, JZ od
Třeštic, SV od Řídelova a V od rybníka Drdák – samota uvedena v BTM).
Zdeňkov – J (kr. V) – 13 km JV od Telče (obec mezi Želetavou a Novou Říší, J od ob.
Rozseč a SSV od Krasonic – první písemná zmínka o obci je z r. 1655 – v letech 19801989 byl spojen s obcí Nová Říše a od r. 1990 je samostatnou obcí).
Syn.: Stenkau, Zdenkau, Zdenkov (také BTM a VMTO),, Zdenkow, Zdinkov.
Zvolenovice – J (kr. V) – 4.4 km JV od Telče (obec na katastru Zvolenovic, JV od ob. Dyjice,
SZ od Vystrčenovic a SV od Radkova – první písemná zmínka o obci je z r. 1366 –
v letech 1980-1991 byly součástí Telče a od r. 1992 jsou samostatnou obcí).
Syn.: Zvoleňovice (BTM), Zwollenowitz.
ŽX
Žatec – J (kr. V) – 4,7 km SV od Telče (obec na katastru Žatce, mezi ob. Stranná a Urbanov,
SZ od Ořechova a VJV od ob. Mysliboř – první zpráva o obci je z r. 1371 – v letech
1980-1990 byl připojen k Urbanovu a od r. 1991 je samostatnou obcí).
Syn.: Saatz (také BTM), Saaz (také BTM a VMTO),, Zateč, Zatze, Žač (také VMTO), Žatč
(VMTO), Žatče (VMTO), Žátec, Žateč (VMTO).

