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 Naučná stezka „Pravěk a historie Tršic“

 27545 – Zámek a tvrz Tršice 
Bývalá tvrz a dnešní zámek se nachází na mírném návrší v severní části intravilánu Tršic, na levém břehu Olešnice 
a jižním břehu tršického rybníka. Tvrz se připomíná k roku 1374, ale založena mohla být v 1. polovině 14. století. 
Její jádro má tvar nepravidelného trojúhelníka. V roce 1514 byla již označena jako hrad. Někdy před rokem 1532 
byla tvrz renesančně přestavěna na zámek, ale zčásti si zachovává původní gotický ráz. Roku 1568 zámek získalo 
olomoucké biskupství a od něj pak olomoucká kapitula. Další přestavby proběhly po požáru v roce 1830 a poději 
v letech 1975–1976.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=965

34241 – Tršice – historické jádro 

Původně oválné historické jádro obce leží na březích říčky Olešnice. První zmínka o vesnici se váže k roku 1282, 
kdy se na listině kláštera Hradiště u Olomouce uvádí Oneš z Tršic (Trssicz). Roku 1374 se zde uvádí farní kostel. 
Roku 1526 se dosavadní ves přičiněním tehdejšího majitele Jiřího Žabky z Limberka stala městečkem. V roce 
1568 se novou vrchností stal olomoucký biskup, a posléze až do roku 1848 olomoucká kapitula.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=977

27701 – Tršice – středověké nálezy U Kunhutky 

Jižně od Tršic, v blízkosti kaple sv. Kunhuty a Dolního mlýna byly nalezeny malířem S. Krátkým z Vinar 
keramické střepy z raného a vrcholného středověku. Lokalita leží na levém břehu říčky Olešnice, nad jejím 
soutokem s pravobřežní Pazdernicí.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=971

27712 – Tršice – pravěké nálezy Nad dolním mlýnem a U prostředního mlýna 
Jihozápadně od Tršic, na pravém břehu Olešnice, na mírném jižním svahu objevil A. Telička sídliště kultury s lineární 
keramikou ze staršího neolitu (5.500 – 4.900 př. n. l.) a jordanovské kultury z časného eneolitu (4.000 – 3.700 př. n. 
l.). Pochází odtud pět pazourkových nožíků a část klínu.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=972

27714 –Tršice – pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů 
Jihozápadně od Tršic, na pravém břehu Olešnicí, na mírném jižním svahu objevil A. Telička žárové hroby kultury 
zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu (2.400 – 2.000 př. n. l.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=974

Ostatní lokality mimo trasu:

27713 – Tršice – Za hruškou, Pazdernice, pohřebiště kultury lužických popelnicových polí (1.250 – 750 př. n. 
l.)

trasa naučné stezky

lokalita na trase

lokalita mimo trasu
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