
Telč
město a voda Town and waterStadt und Wasser
Město Telč a jeho historie spjatá s vodou

Jak asi vypadala krajina tohoto místa před trvalým osídlením? Všude byl les, který se skládal
převážně z buku, jedle, v nižších polohách z dubu a ve vlhčích místech se k olši a vrbám přidával
smrk. Nikde ani památky po stavení, nikde ani památky po rybníku, jenom dole v údolí klokotal
drobný potůček. V 9. století byste zde stáli uprostřed lesa a neviděli kolem sebe nic jiného než
jenom les.
Území Telče se skládá z katastrů Telče a Studnic, 2/3 katastru dnes zaujímá orná půda, na vodní
plochy připadají 3% území a na lesy pouze 9,2% rozlohy katastru. Osou katastru je Telčský potok,
který protéká soustavou dvanácti rybníků. Pět, největších z nich, se nachází na katastrálním
území Telče, ve směru toku: Roštejnský rybník (nad městem), Štěpnický, Ulický a Staroměstský
rybník (přímo ve městě) a Rohozenský rybník (pod městem).

Die Stadt Telč und ihre mit Wasser verknüpfte Geschichte

Wie mag wohl die hiesige Landschaft vor der dauerhaften Besiedlung ausgesehen haben? Übe−
rall erstreckten sich Wälder, bestehend vorwiegend aus Buchen, Tannen, in den niederen Lagen
aus Eichen, auf den feuchten Plätzen aus Erlen, Weiden und Fichten. Weit und breit kein Haus,
kein Teich, nur unten im Tal sprudelte ein kleines Bächlein. Im 9. Jahrhundert wäre man hier mit−
ten im Wald gestanden und hätte nichts gesehen als Wald.
Der Raum Telč besteht aus den Katastern Telč und Studnice, zwei Drittel des Katasters nimmt
heute Ackerboden ein, die Wasserflächen bilden 3% des Gebiets, Wälder nur 9,2% der Kataster−
Gesamtfläche. Die Achse des Katasters wird vom Telčský potok / Telčer Bach gebildet, der durch
das System von zwölf Teichen fließt. Fünf davon, die größten, befinden sich auf dem
Katastergebiet von Telč, in der Strömungsrichtung sind es: Roštejnský (über der Stadt), Štěpnic−
ký, Ulický und Staroměstský (direkt in der Stadt) und Rohozenský (unter der Stadt).

The town of Telč and its history linked with water

What might this countryside have looked like before it was permanently inhabited? There was
a forest with prevailing beeches and firs, oaks in lower areas, and with spruces mixing with alders
and willows in wetter places. There was not a trace of a building or a fishpond, just a small stream
murmuring down in the valley. In the 9th century you would have been standing in the middle of
the forest seeing nothing but the forest around you.
The territory of Telč consists of the cadastral areas of Telč and Studnice, 2/3 of which is covered
by arable land now, 3 per cent by water areas and only 9.2 per cent by forests. The central line of
the cadastral area is the Telč Brook, which flows through the system of twelve ponds. The five
largest ones are found in the cadastral area of Telč, down the stream of the Telč brook: the pond
Roštejn (above the town), the ponds Štěpnický, Ulický and Staroměstský (right in the town) and
the pond Rohozenský (below the town).

Projekt Vítejte v Telči − městě UNESCO byl spolufinancován Evropskou unií
a krajem Vysočina

The project Welcome to Telč − UNESCO Town project was co − financed by the
European Union and Vysočina−Region

Das Projekt Heißen Sie in der UNESCO−Stadt Telč willkommen wurde durch die
Europäische Union und den Kreis Vysočina mitfinanziert
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