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 Summary 

The objektive of this thesis is evaluating of Tremesek domain of tourist industry.The work 

is dividend to the three main chapters. The first chapter defines territory of Tremesek 

domain and historical development of this domain. Next chapter describes current 

conditions of tourist industry in Tremesek and shows potential of selected places and 

objects in Tremesek for tourism development of this domain. In the third chapters author 

suggests plans for tourism development of this domain, from the use of objects in 

Tremesek, to place new path, that is called „On the trails of Tremesek domain“. In the 

conclusion author describes what made him problems with elaboration of this thesis and he 

thinks about future of using historical monuments of Tremesek domain. 

Key words: Tremesek domain, historical develompent, tourism industry, tourism 

development, trail 

 

 

 

 

 Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit Třemešské panství z pohledu cestovního ruchu. 

Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je vymezeno území Třemešského 

panství a historický vývoj této oblasti. V další části je popsána současná úroveň 

turistického ruchu Třemešku a také je rozebrán potenciál vybraných míst a objektů 

v Třemešku, které by mohly být přínosem pro rozvoj turismu v oblasti. Ve třetí kapitole 

autor navrhuje kroky vedoucí k turistickému rozvoji oblasti, od využití objektů v Třemešku 

až po vybudování naučné stezky s názvem: „Po stopách Třemešského panství“. V závěru 

autor shrne, co mu dělalo při zpracování práce největší problémy a zamyslí se nad 

budoucností historických památek Třemešského panství. 

Klíčová slova: Třemešské panství, historický vývoj, cestovní ruch, rozvoj turismu, naučná 

stezka 
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1. Úvod 

V Olomouckém kraji, tři kilometry od okresního města Šumperk se nachází, pro 

mnohé bezvýznamná, vesnice Třemešek. Nicméně tato nevelká vesnice je poměrně 

ojedinělá v Olomouckém kraji, možná i na celé Moravě zejména z pohledu své historie a 

památek, které se na jejím území nachází. To, že byl kdysi zámek Třemešek, ze kterého je 

dnes ubytovna pro sociálně slabé, ukázkou italské renesance, by dnes asi nikdo nehádal. 

Nikoho by také nenapadlo, že se v ruinách pivovaru na Třemešku vařilo proslulé 11° pivo 

Třemešský kozel a že dnešní tři Třemešské rybníky jsou pouhým zbytkem rybniční 

soustavy, které měly rozlohu přes 30 hektarů. Velmi zajímavým faktem také je, že se 

z Třemešku mělo stát baťovské továrenské město, které by svoji velikostí a počtem 

obyvatel mohlo konkurovat dnešnímu Šumperku. 

Téma mé bakalářské práce „Třemešské panství z pohledu cestovního ruchu“ jsem si 

vybral z důvodu, protože z této vesnice pocházím a zdejší památky po Třemešském panství 

jsou mi velmi blízké. Stejně tak mi není lhostejný jejich osud a stav, který je nyní poněkud 

tristní.  
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2. Vymezení území Třemešského panství a jeho historický vývoj  

2.1.  Základní údaje o Třemešském panství 

Třemešské panství se rozprostíralo na několika desítkách kilometrů čtverečních, 

v okolí dnešní obce Třemešek, ve které se nachází nejvíce zachovalých památek po 

bývalém Třemešském panství. Přesné hranice Třemešského panství nelze v současnosti 

určit. Lze se domnívat, že se území panství táhlo na západ až k několika kilometrům 

vzdálené obci Chromeč a na východ k dnešní obci Vikýřovice. Tato vesnice, společně 

s pozůstatky panství, leží na severu Moravy, zhruba 3 kilometry od města Šumperk, 

v Olomouckém kraji (viz. Obrázek 1). Katastrálně leží na území obce Dolní Studénky, pod 

jejichž správu spadá. Svojí velikostí, ani počtem obyvatel vesnice není nikterak důležitá, 

k 31. 12. 2012 zde žilo okolo sedmdesáti stálých obyvatel, nicméně z hlediska jejího 

historického vývoje a dochovaných památek, které se zde nacházejí, překračuje její 

výjimečnost hranice okresu i kraje.  

2.2.  Přírodní poměry 

2.2.1. Hydrologické poměry 

V blízkosti Třemešku teče významná severomoravská řeka Desná, která tvoří 

hranici katastru Dolních Studének, pod které Třemešek spadá. Její tok je zde do značné 

Obrázek 1 Umístění Třemešku (Zdroj: Internet 1 a Internet 2) 



Pavel Tesařík: Třemešské panství z pohledu cestovního ruchu 

2013  3 

 

míry přirozený s četnými meandry a zákruty, které se jinak v naší zemi zachovaly již jen 

zřídka. Desná má zde průměrný průtok kolem 4,4 m3/s.  

Dále zde protéká Malínský potok, který napájí tři třemešské rybníky o rozloze 

zhruba jednoho hektaru, které zůstaly po dřívějším komplexu většího počtu rybníků, jež 

měly rozlohu asi 31 hektarů. (Goš, 1993) 

 

2.2.2. Klimatické poměry 

V obci se nenachází žádná meteorologická stanice, nelze tedy určit přesné 

klimatické poměry obce. Katastr Třemešku spadá do mírně teplé oblasti s relativně 

nízkými dešťovými srážkami, oblast je charakteristická častým výskytem mlh. (Goš, 1993) 

2.2.3. Fauna a flóra 

Dle Goše (1993), se v katastru Dolních Studének nachází to nejcennější přírodní 

bohatství právě na území Třemešku, ať už se jedná o cenné staré stromy na hrázích 

rybníků, nebo pozůstatky dřevin exotického původu v bývalém zámeckém parku. Méně 

obvyklí živočichové, zejména ptactvo, se vyskytují zejména v okolí rybníku na Třemešku, 

jedná se například o čírku modrou i obecnou, divokou kachnu a dudka chocholatého. 

Vladimír Haitmar (1973) ve své publikaci uvedl Třemešské rybníky jako místo, kde 

můžeme každoročně narazit i na vzácné druhy obojživelníků, a to rosničku zelenou, 

ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, skokana hnědého a kuňku ohnivou.  

Obrázek 2 Detailnější lokalizace Třemešku (Zdroj: Internet 3) 
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2.3.  Dopravní dostupnost 

Z hlediska cestovního ruchu v oblasti je velmi důležitá dopravní dostupnost. I přes 

to, že území Třemešku protínají pouze dvě silnice III. třídy, území je poměrně dobře 

dostupné jak autem, tak i na kole, zejména z důvodu blízkosti Šumperku. Samotné 

Třemšské rybníky, jak je patrné z obrázku číslo 2, leží skoro na samé hranici města 

Šumperk a Třemešského panství. Nejsou zde zastávky MHD, ani jiné veřejné dopravy, do 

vesnice jezdí pouze jednou denně školní autobus pro děti. Nejbližší autobusová zastávka je 

tedy Nový Malín – Plechy, která je od Třemešku vzdálena 1 kilometr. 

 

2.4. Historický vývoj Třemešského panství 

Třemešské panství se nacházelo 

v místech dnešní vesnice Třemešek. 

V první polovině 14. století jsou zmíněni 

jako první majitelé páni z Lipé, z nichž 

Čeněk z Lipé ji prodal Svatoborovi ze 

Zábořic. Ten později k Třemešeku 

připojil díly v Chromči, Postřelmově a 

Dolních studénkách. Tím započalo 

vytvoření třemešského statku. Roku 1420 

při koupi Třemešku Janem z Kolšova, se ve 

vsi nacházel dvůr, budova mlýnu, tři 

rybníky a budova fary. Roku 1509 převzal Mikuláš Trčka statky na severní Moravě po 

Jindřichu Tunklovi. V té době byla ves Třemešek prohlášena za pustou. Připomínkou na 

rod Tunklů zůstal komplex třemešských rybníků. (Goš, 1993) 

Petr ze Žerotína v roce 1527 koupil pustou ves Třemešek společně s dvorem, 

Dolními Studénkami a Hrabišínem. Tímto krokem se snažil obnovit dřívější slávu 

třemešského panství.  V roce 1559 převzal Třemešek do svého držení po Karlovi mladším 

ze Žerotína, petr Bukůvka z Bukůvky. To vyžadovalo výstavbu nového sídla pro rod 

Bukůvků. Na konci 16. století, přesněji v 80. letech 16. století začal syn pana Petra 

Bukůvky s výstavbou nového sídla v Třemešku – renesančního zámku. Stavba byla 

Obrázek 3: Třemešský zámek před přestavbou 

(Internet 4) 
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dokončena v roce 1587, původní vzhled zámku je zobrazen výše na obrázku číslo 3. Tento 

zámek patřil Bukůvkům až do poloviny 17. století. Roku 1653 Třemešek získali do svého 

držení znova Žerotínové. Poslední Žerotín, který vlastnil Třemešek, byl Josef Karel, který 

měl velkou zálibu v hvězdářství. (Goš, 1993) 

Z tohoto důvodu nechal vytvořit ve věži zámku na Třemešku malou observatoř. 

Zhotovitelem hvězdářského dalekohledu pro zámeckou observatoř, která měla 

achromatickou soustavu čoček, byl světoznámý optik Ramsden, původem z Anglie. 

(Spurný, 1993) 

Josef Karel ze Žerotína prodal v roce 1771 Třemešek své sestře Aantonii Oktávii 

Stillfriedové. Veduta z 18. století na obrázku číslo 4 zobrazuje vzhled zámku a jeho okolí. 

Roku 1812 získal Třemešské panství do svého vlastnictví bohatý obchodník ze Šumperku 

Franz Tersch, který byl povýšený do rytířského stavu.  Syn Franze Tersche, který se 

jmenoval stejně – Franz, započal přestavbu zámku do podoby, kterou známe dnes. Za jeho 

vlastnictví se rozrostl také počet hospodářských budov na Třemešku. Přestavba zámku 

začala v roce 1857, nicméně dokončena byla až za nadcházejícího vlastníka, JUDr. 

Eduarda Ulricha, což byl 

advokát z Brna, kterému 

prodal Franz Tersch statek 

v roce 1857. JUDr. Eduard 

Ulrich byl velmi podnikavý 

vlastník, důkazem může být 

založení rozsáhlé obory a 

vysázení cizokrajnými 

dřevinami společně s 12 000 

ovocnými stromky v okolí 

zámku. Ulrich také nechal 

v roce 1871 vybudovat jednu 

z dalších dominant 

Třemešku – na tehdejší dobu 

moderní pivovar, jehož 

provoz byl ukončen v roce 
Obrázek 4 Veduta Třemešského panství z roku 1736 (Zdroj: Internet 5) 
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1908. Rodinu Ulrcichů vy

kterou vlastnil slavný podnikatel 

2.5. Nerealizovaný Baťů

Po 1. světové válce mohlo dojít k

Třemešek. Z malé vesnice se 

projektu Baťových punč

v plné míře. O projektu textilního m

své připravované publik

v Šumperském okresu, mezi které pat

Firma Baťa vyprojektovala stavbu textilní fabriky v

v místech bývalého Třemešského panst

 

Koncept výstavby firemních budov spole

dělnických kolonií poblíž jejích výrobních závod

Obrázek 5 Regula
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ů vystřídala poté statkářská rodina Mauthnerů

kterou vlastnil slavný podnikatel Baťa. (Goš, 1993) 

Nerealizovaný Baťův projekt punčocháren 

ětové válce mohlo dojít k velkému zlomu v historickém vývoji obce 

malé vesnice se mohlo stát tovární město s tisíci obyvateli díky plánovanému 

ových punčocháren, který se z politických důvodů nakonec nerealizoval 

ektu textilního města se toho moc neví. Místní badatel Jan Benda se ve 

publikaci zaměřuje právě na nerealizované projekty a stavby 

, mezi které patří i Baťův projekt punčocháren 

ťa vyprojektovala stavbu textilní fabriky v blízkosti m

řemešského panství, v katastru osady Třemešek a 

Koncept výstavby firemních budov společnosti Baťa je znám

lnických kolonií poblíž jejích výrobních závodů. Nejinak tomu bylo i v

Regulační plán Třemešku z roku 1939 (Zdroj:soukromý archiv J.

pohledu cestovního ruchu 

6 

ská rodina Mauthnerů a společnost LADA, 

torickém vývoji obce 

tisíci obyvateli díky plánovanému 

ů ů nakonec nerealizoval 

. Místní badatel Jan Benda se ve 

 na nerealizované projekty a stavby 

 z roku 1938. 

blízkosti města Šumperka, 

řemešek a obce Králec.  

ťa je znám výstavbou měst a 

. Nejinak tomu bylo i v případě výstavby 

1939 (Zdroj:soukromý archiv J. Bendy) 
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textilního závodu na Třemešku, kdy byla plánována výstavba města společně s výrobním 

areálem. Město rozprostírající se mezi současnou osadou Třemešek a obcí Králec (viz. 

Obrázek 5) mělo čítat více než čtyři sta rodinných domů. Jejich architektura by nejspíše 

byla podobná jako u zaměstnaneckých domů firmy Baťa v Zálešné, které lze vidět na 

obrázku číslo 6. Obyvatelé plánovaného města měli mít k dispozici také několik desítek 

staveb se službami – školy (včetně středních), školní internáty, dům kultury, sportovní, 

společenské a stravovací budovy. V plánu dle pana Bendy byla také železniční přípojka, po 

které by bylo řešeno zásobování místní fabriky a také návrh řešení dopravní obslužnosti 

plánovaného města. Návrhem výstavby textilního městečka zabývali Dr. J. A. Baťa, D. 

Čipera, V. Baťa a Arch. Podzemný. (Benda, 2012) 

Historik Benda (2012) popsal probíhající výstavbu města takto: 24. ledna roku 

1938 zakoupila firma Milady s.r.o. panství Třemešek u Šumperka od jejího majitele R. 

Mautnera. Do koupě patřil zámek, hospodářské budovy, které k němu patřil, 257 hektarů 

zemědělské půdy a lesy čítající 193 hektarů. 

Firmu Milady Brno s.r.o. vlastnili společníci Dr. Lewinsky a Thun Hohenstein 

z Kvasic. Tato společnost dle Jana Bendy (2012) dala Třemešské panství Baťovým 

závodům ihned k užívání. Projekčním pracím předcházely průzkumy, které měly za úkol 

zmapovat sociální, národnostní, vzdělanostní, dopravní a energetické podmínky v místě 

výstavby a jejím nejbližším okolí. 

Jan Benda (2012) uvedl, že průzkumy byly velmi podrobné. Dalo se z nich 

například vyčíst, jaký žije v sousední obci Sudkov počet obyvatel, jaký je poměr žen a 

mužů v obci, jejich národnostní složení, vzdělání, pracovní praxe z textilnictví a popis 

dopravy z vesnice do továrny (na kole, autobusem). Nejednalo se o průzkum pouze v jedné 

obci. 

Firma Baťa zde prováděla tak podrobné průzkumy z důvodu, aby si vedení 

společnosti a vedoucích výstavby bylo jisté, že sežene potřebné množství kvalifikované 

pracovní síly do svých závodů.  

Základy prvních osmi rodinných domů a jednoho objektu o pěti patrech byly 

položeny v roce 1938. Jan Benda (2012) ve své rozpracované publikaci uvádí, že domy 

byly určeny pro pracovníky, kteří měli na starost chod výstavby, nábor nových pracovníků 

a další, kteří měli pomoci s otevřením nové punčochárny. 
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Průběh stavby byl přerušen okupací pohraničí Československé republiky německou 

armádou v roce 1938. Po okupaci byl majetek firmy Milady arizován. Firma se o tomto 

činu dozvěděla od úřadu vládního presidenta pro Východní Sudety v Opavě. Důvodem byl 

židovský původ majitelů firmy, což nevyhovovalo nacistickému úřadu. (Benda, 2012) 

Firma Baťa se snažila proti tomuto rozhodnutí bojovat. Baťovi úředníci v dopise 

směřovaném úřadu vládního presidenta pro Východní Sudety uvedli, že zámek, pivovar a 

ostatní objekty, které byly částí Třemešského panství jsou v jejím vlastnictví a že kupní 

doklady jsou platné. Nicméně s odvoláním neuspěli. Tento dopis byl objeven Janem 

Bendou (2012) v Zemském archivu Brno ve Zlíně, kde je uložena dokumentace k případu 

arizace majetku firmy Baťa na Třemešku. 

Neúspěch v odvolání znamenal, že Baťovy závody nemohly pokračovat v budování 

továrního města a činnost firmy na Třemešku byla pozastavena do roku 1945, tedy do 

konce okupace nacistickým Německem. Vzhledem k velikosti projektu se nelze divit 

obavám obyvatel Šumperku a jeho představitelům, kteří byli ve většině německého 

původu. Pokud by byl projekt dokončen, mohl by ovlivnit vývoj města Šumperk a jeho 

okolí. V případě propojení textilního města se Šumperkem, by došlo ke zvýšení počtu 

českých obyvatel ve městě na nadpoloviční většinu. Tím by utrpěla i moc v německém 

vedení města, čeští obyvatelé by měli větší šanci rozhodovat o dění města. (Benda, 2012) 

Obrázek 6 Ukázka domů pro zaměstnance fimy Baťa v Zálešné, roku 1932-1933 (Zdroj: 

Internet 6) 
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Plánovaný počet pracovníků v punčochárně byl 3 – 4 tisíce. Jednalo se o vyšší 

počet zaměstnanců, než byl v celém textilním průmyslu na Šumperku. Z malé vesnice 

Třemešek se tedy po pár letech od dokončení projektu mělo stát tovární město, které by 

napomohlo budoucímu rozvoji nejbližšího okolí Šumperka. (Benda, 2012) 

Pokud se celý nerealizovaný projekt zhodnotí více než 70 let nazpět, lze zjistit pár 

velmi zajímavých detailů. Oblast, na které mělo město vyrůst, mnohonásobně převyšovala 

rozlohu tehdejší osady Třemešek, dokonce se jednalo o větší rozlohu, než byla tehdejší 

zastavěná plocha města Šumperk. (Benda, 2012) 

Průmyslová část města, tedy továrna na punčochy měla být vybavena na tehdejší 

dobu nejmodernějšími stroji, které měly zajišťovat plánovanou výrobu dámských punčoch 

s kapacitou více než 200 000 párů/týden a pánských ponožek s týdenní kapacitou 500 000 

párů/týden. 

Část města, která měla sloužit obyvatelům k bydlení, byla projektována do velmi 

podrobných detailů. Z regulačního plánu je patrné rozmístění obytných budov pro 

zaměstnance a jejich rodiny. Těch mělo být postaveno na čtyři stovky. Vzhledem 

k potřebám lidí bylo nutné postavit také budovy veřejných služeb. V plánu byla základní 

škola, několik středních škol včetně textilní, kde by se vychovávala další kvalifikovaná 

pracovní síla. Pro účely školy a také pro zaměstnance z větších vzdáleností, kteří neměli 

možnost bydlet v připravovaných domech, byly navrhnuty dva internáty, jeden pro muže a 

jeden pro ženy. 

Velmi citlivý přístup k potřebám obyvatel předvedli projektanti, kteří se podíleli na 

návrhu nově vznikajícího města. V dřívějších dobách vznikala obytná zástavba v přímé 

blízkosti průmyslových objektů určených k výrobě, což bylo výhodné z důvodu blízkosti 

zaměstnání, nicméně z dlouhodobějšího pohledu kvality bydlení nešlo o moc šťastný krok. 

Ovšem projektanti se snažili skloubit velkou průmyslovou výrobu s blízkostí obytných 

domů. Navrhli tak klidovou část, která měla sloužit k odpočinku obyvatel, což bylo na 

tehdejší dobu velmi neobvyklé. Dle Jana Bendy (2012) měl park oddělovat textilní továrnu 

od obydlí zaměstnanců a měl tak vytvářet jakýsi zelený ostrůvek klidu uprostřed zastavěné 

plochy. 

Součástí plánu byla také místa určená k rekreaci zaměstnanců celé firmy Baťa. Tato 

rekreační zóna je zobrazena na regulačním plánu v blízkosti dnešních třemešských 
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rybníků. Součástí byl i sportovní stadion a koupaliště, které by vzniklo z jednoho 

třemešského rybníku. 

Umístění textilní továrny na území bývalého třemešského panství není náhodné. 

Jak bylo výše popsáno, v okolí Šumperka se hojně pěstoval len a textilní plodiny, dále zde 

bylo velké množství textilních továren, které byly bohužel po krizi z počátku třicátých let 

postupně zavírány nebo vyráběly ve velmi omezeném množství a kvalifikovaná pracovní 

síla se zkušenostmi z textilního oboru byla nevyužitá. Konkrétně se jednalo o hedvábnické 

závody firmy Bujatti, Reiterer, Schiela a Trebisch. (Benda, 2012) 

Z programu na výstavbu textilního města v Třemešku (viz. Obrázek 7) lze vyčíst, 

že továrna měla zaměstnávat cca 3000 – 4000 pracovníků. Z toho dvě třetiny měly tvořit 

ženy a jednu třetinu muži. (Benda, 2012) 

Jan Benda (2012) se domnívá, že realizace výstavby tak velkého komplexu mohla 

vyřešit neutěšenou situaci zejména na pracovním trhu po hospodářské krizi z počátku 

třicátých let 20. století. Zvedl by se také skomírající textilní průmysl v okolí Šumperka.  

Realita byla zcela jiná. Po ukončení 2. světové války se firma Baťa zpětně ujala 

svého majetku. Ve Zlínském archivu firmy Baťa je dochován „Program na výstavbu 

textilního města v Třemešku a Šumperku“, tato listina z roku 1945 ukazuje snahu obnovit 

pozastavenou výstavbu textilního města. Pan František Šťastný, který byl zodpovědný za 

realizaci projektu, žádal vedení firmy Baťa o rozhodnutí, zda se má ve výstavbě 

pokračovat. 

Snahu o dokončení projektu také dokládá architektonický návrh přestavby zámku 

Třemešek k rekreačním účelům zaměstnanců celého podniku firmy Baťa. V projektu byla 

plánována také přeměna hospody, která stála vedle křižovatky u zámeckého parku. Objekt 

hospody byl z důvodu havarijního stavu zbourán v 80. letech.  
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14. 6. 1947 společnost Baťa Zlín, národní podnik, sdělila vedení města Šumperk 

tuto zprávu: “Po znárodnění průmyslu se změnilo plánování a naše firma nebude realizovat 

punčochárnu v Třemešku. Textilní výroba byla z obuvnického průmyslu vyčleněna.“ 

(Benda, 2012) 

Obrázek 7 Zpráva Františka Šťastného o programu textilního města z roku 1945 (Zdroj: 

Soukromý archiv J. Bendy) 
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Realizace celého projektu byla tedy ukončena. Z pohledu velikosti potřebné 

investice, vytvoření nových pracovních míst, vybudování zcela nové části města i s jeho 

infrastrukturou by byl tento projekt jedním z největších, který by byl kdy realizován na 

území Šumperského okresu.(Benda, 2012) 

Po konci 2. světové války a nástupu komunismu zavládl v okolí Třemešku rozkvět 

zemědělství, stejně jako v jiných částech naší republiky. Budova pivovaru byla využívána 

k výrobě granulí pro dobytek. Vedle pivovaru se zde nacházel také třemešský lihovar.  

K chovu dobytku se vybudovaly dva kravíny, které byly v provozu až do 

devadesátých let minulého století. Po ukončení provozu objekty chátraly, staly se 

útočištěm pro lidi bez domova a několikrát vyhořely. Jeden z kravínů byl zbourán v roce 

2011, na jeho místě vyrostla fotovoltaická elektrárna, která nyní hyzdí okolí.  

Třemešek byl ze severní strany obklopen vždy rozsáhlými plochami polí, které se 

táhnou až k městu Šumperk, z jihu zase několika desítkami hektarů lesů. Nicméně změnou 

majitele polí a územním rozhodnutím se z polí staly pozemky určené k obytné a 

průmyslové výstavbě. V plánu je stavba třiceti rodinných domů, v roce 2013 bude také 

dokončena stavba výrobní haly v bezprostřední blízkosti zámeckého parku. 
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3. Současná úroveň turistického ruchu na Třemešsku 

Jelikož neexistují přesná data o počtu návštěvníků památek a míst Třemešského 

panství, je nastíněn alespoň vývoj návštěvnosti nedalekých šumperských památek v letech 

2001 - 2012. Z grafu (viz. Obrázek 8), který poskytl Městský úřad v Šumperku je patrné, 

že od roku 2001 do roku 2011 měl počet návštěvníků vzrůstající tendenci. I přes menší 

pokles počtu návštěv za rok 2012 se čísla v posledních letech pohybují okolo hranice 

10 000 návštěvníků za rok. Lze tedy soudit, že obliba šumperských památek mezi turisty 

stoupá.  

3.1. Cestovní ruch na Šumpersku 

Šumperk je poměrně hojně navštěvovaným místem českých turistů. Město láká 

návštěvníky především svoji historií a architekturou, někdy bývá nazýváno „Malou Vídní“. 

Název souvisí s větším počtem budov, které jsou postaveny dle architektury Vídně na 

přelomu 19. – 20. století. Historicky se Šumperk proslavil zejména Čarodějnickými 

procesy, které se odehrávaly v jeho okolí. Město se snažilo tyto zajímavé historické 

události využít k rozvoji turismu. Vzniklo několik tematických okruhů městem. 

Návštěvník se tedy může vydat na okruhy s názvy „Zrození malé Vídně“, „Kde žily 

čarodějnice“ nebo „Procházka ze 13. do 21. století“. Mezi další zajímavé stavby, které lze 

navštívit patří radnice města Šumperk s přístupnou věží, Kostel zvěstování panny Marie, 

rozhledna Háj nad Šumperkem a další z řady staveb.  

Obrázek 8 Vývoj návštěvnosti šumperských památek v letech 2001-2012 (Zdroj: MÚ Šumperk, 2013) 
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Vysoký počet návštěvníků Šumperku je dán také blízkostí Jeseníků, proto je město 

nazýváno „Bránou Jeseníků“, těží i ze své poměrně výhodné polohy. V okolí se nachází 

velký počet moderních lyžařských center, které jsou návštěvníky využívány zejména 

v zimních měsících. V létě je Šumperk a potažmo celé Šumpersko startovním místem 

turistů, kteří mohou využít velké množství dobře značených cyklistických a turistických 

stezek, které propojují turisticky zajímavá místa celého okolí. V zimě se udržuje také 

mnoho tratí pro běžkaře.  

Šumperký okres není zajímavý pouze přírodou (Chráněná krajinná oblast Jeseníky), 

ale nachází se zde hned několik významných Národních kulturních památek. Například 

areál zámku Velké Losiny, Ruční papírna ve Velkých Losinách a Vodní elektrárna 

v Třeštině.  

Vliv na oblibu mezi návštěvníky má také dopravní dostupnost. Šumperk je velmi 

dobře dostupný jak vlakem, tak i autobusem nebo autem. Protíná jej důležitá dopravní 

tepna - silnice I. třídy 1/11, která spojuje Ostravu s Hradcem Králové a projede po ní 

několik desítek tisíc automobilů denně. V nedávné době proběhla také elektrifikace 

železniční tratě mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem. Šumperk je tedy napojen na 

hlavní železniční koridor Praha – Ostrava. 

3.2. Turisticky zajímavé objekty Třemešského panství 

Vzhledem k rozsáhlosti 

území Třemešského panství jsou 

popsány čtyři turisticky 

nejzajímavější objekty a místa. 

Konkrétně Zámek Třemešek, 

zámecký park, Třemešský 

pivovar a Třemešské rybníky. 

Všechny tyto památky a místa se 

nachází v docházkové vzdálenosti 

od sebe (viz. Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Mapa Třemešku s vyznačenými zajímavostmi (Zdroj: 

Pavel Tesařík, 2013) 
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3.2.1. Zámek Třemešek 

Zámek Třemešek se nachází v západní části obce 

Třemešek, u silnice III. třídy, která protíná vesnici.  

Krásný renesanční vzhled zámku zanikl z důvodu 

přestavby na dnešní vzhled z přelomu padesátých a 

šedesátých let 19. století. Šťastnou náhodou zůstal 

zachován nejcennější fragment z dřívějšího renesančního 

vzhledu – vstupní portál do zámku (viz. Obrázek 10), který 

si nechal postavit Jan Bukůvka z Bukůvky. Konečný 

vzhled portálu vytvořil na přání majitele zámku italský 

umělec, jehož jméno není známo. Vlastník zámku se 

rozhodl investovat nemalé finanční prostředky do vytvoření 

výzdoby vstupního portálu, který dokazuje vysokou kvalitu 

odvedené kamenické práce, jež vydržela po celá staletí a stala se tak nejcennější částí 

zámku. (Doubravský, 2010) 

Je známo, že Třemešské panství zde bylo již ve 14. století, za dlouhá období však 

panství změnilo majitele hned několikrát. Jedním z důležitých majitelů, kteří napomohli 

k rozvoji panství, byl Petr Bukůvka z Bukůvky na Červené lhotě, který zakoupil od Karla 

mladšího ze Žerotína v roce 1560 Třemešské panství společně s dnešními vesnicemi Dolní 

Studénky, Olešná, Hrabišín, Loučka a Chromčí u Postřelmova. Získáním tak velké části 

území se rod Bukůvků vryl do historie Šumperska. (Doubravský, 2010) 

Po své smrti v roce 1571 po sobě zanechal Petr Bukůvka z Bukůvky tři syny. 

Zikmunda, Jana a Bohuslava, ti si měli jako právoplatní dědicové mezi sebe rozdělit 

majetek. Starší syn Zikmund si přivlastnil Chromeč, kde si založil své sídlo a zbylé území 

Třemešského panství připadlo mladšímu Janovi. (Doubravský, 2010) 

Z dopisu datovaného 21. dubna 1577, který byl adresován šumperskému dvoru lze 

odvodit, že obytnou část třemešského dvora nebylo možné obývat a bylo nezbytné ji 

stavebně upravit pro pobyt vlastníka – mladého Jana Bukůvky a jeho ženy Ester 

Syrakovské z Pěrkova. Společně se svými dětmi, synem Albrechtem a dcerou Johakou zde 

Obrázek 10 Vzácný renesanční 

vstupní portál (Zdroj: Internet 7) 
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strávili několik let, bohužel početí jejich dalších tří dětí bylo tragické – všechny se rodily 

mrtvé nebo brzy po příchodu na svět zemřely. (Doubravský, 2010) 

Roku 1587 Jan nechal budovat poblíž třemešského dvora renesanční zámeček. 

Vzhled objektu byl zobrazen v roce 1736 na žerotínském soupisu pozemků, s mapovým 

souborem dříve zvaným „Mappenbuch“. Dalším dobovým zobrazením zámku se stala 

v roce 1737 kresba kreslíře Jana Evanglisty Kastnera ze Šumperku. Na kresbě zaujímal 

zámek polohu nad nivou řeky Desné. Budova o jednom patru byla obdélníkového 

půdorysu, měla vysokou sedlovou střechu a dřevěnou věžičku. Kreslíř vyobrazil na střeše 

řadu vikýřů, které dávají tušit, že se bylo podkroví využíváno buď k pobytu služebnictva, 

nebo pro jiné účely hospodaření. (Doubravský, 2010) 

Zámek byl postaven jako jednotraktová budova. Při návrhu vzhledu budovy byl 

stavitel zřejmě inspirován zámkem ve Velkých Losinách, který tehdy nechal stavět Jan ze 

Žerotína. Obě stavby byly ozdobeny lunetovou římsou a zřejmě i sgrafity, které se hojně 

využívaly k výzdobě budov. Rohy zámku nechal Jan zpevnit bosováním rámující zdí 

s okny do zavřených celků, což zámku přidávalo na vzhledu. (Doubravský, 2010) 

Před zámkem bylo velmi prostorné nádvoří, po kterém se vcházelo do nádherně 

zdobeného vstupního portálu, který tu je dodnes zachován. Ze vstupního prostoru se jde do 

reprezentačních místností, ve kterých jsou zrcadlové valené a neckovité klenby s lunetami 

nebo římsou. Prvního majitele Bukůvku pamatují mimo vstupního portálu také vtlačené 

rámy do klenby nebo ozdobné kartuše, které se podobají kazetovým stropům. 

(Doubravský, 2010) 

Obrázek 11 Vzhled zámku z roku 1888 a 2012 (Zdroj: Internet 4 a Pavel Tesařík, 2012) 
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Dle Doubravského (2010) byl zámek přestavěn do podoby, kterou známe dnes, 

v letech 1857 až 1863. Jednalo se o romantickou přestavbu. Renesanční vzhled zámku 

vystřídala věžovitá stavba (viz. Obrázek 11). Zachován byl pouze renesanční vstup do 

zámku, který je důkazem dřívější krásy stavby.  

Dokonce se vstupní portál dostal do slavné vídeňské publikace „Die österreichisch-

ungarische Monarchie in Wort und Bild“, která se zabývala stavbami na Moravě a Slezsku 

z roku 1897. (Doubravský, 2010) 

Zvláštností vstupu do Třemešského zámku bylo zobrazení majitelů zámku, manželů 

Jana a Ester Bukůvkových, oproti jiným renesančním portálům. I díky reálnému 

sochařskému ztvárnění manželské dvojice se stává z portálu ojedinělá záležitost portálové 

renesanční architektury na Moravě i v Čechách. Na sochách obou postav je patrná snaha o 

co nejrealističtější ztvárnění podoby jejich dobových oděvů a portrétu. Mezi zajímavé 

detaily, které lze na sochách zhlédnout můžeme zařadit například dýku Jana Bukůvky, 

Esteřin náhrdelník, řetízek váčku, ozdobné prvky šatů a špičky střevíců vyčnívajících zpod 

šatů a mnoho dalších. Je tedy velmi pravděpodobné, že sochy na okrajích portálu jsou 

velmi věrné podobě manželskému páru. (Doubravský, 2003) 

Pohled na dnešní podobu zámku je tristní. Z panského sídla již dávno nečiší 

vznešenost a dřívější sláva.  

Z hlediska turismu není v současné chvíli zámek Třemešek vhodný pro masové 

návštěvy turistů. Jak již bylo v historii zámku zmíněno, léta se o objekt nikdo nestaral. 

Vnitřní prostory jsou přizpůsobeny spíše k účelnosti, na chodbách tedy návštěvník 

nenalezneme žádné ozdobné prvky vzácné architektury, ale obyčejnou výmalbu.  

Na fasádě zámku je také patrné stáří, její poslední obnova se datuje k 70. letům 

minulého století. V útrobách romantické věžičky se již dávno neukrývá malá hvězdárna. 

Jelikož se jedná o jednu z nejvyšších budov v okolí, věž teď slouží k pokrytí okolí 

telefonním a internetovým signálem. Telekomunikační firmy zde mají upevněné své 

satelity, zesilovače a antény, což na atraktivitě také moc nepřidá. 

Jelikož má zámek v pronájmu soukromá osoba, která zde provozuje ubytovnu, 

v prostorách zámku se nenachází žádná expozice. Uvnitř tedy nenalezneme dobový 

nábytek nebo dobové vybavení. Většina historických stavebních prvků byla nenávratně 

poničena různými účelnými přestavbami objektu a to hlavně v období komunismu.  
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Případným turistům také není k dispozici žádný průvodce, informační panely nebo 

poutače, které by blíže seznamovaly návštěvníka s historií objektu. Přístup k zámku je 

umožněn po svažující se cestě, nicméně pohyb invalidů by mohl být pouze za pomoci další 

osoby, z důvodu strmějšího svahu a nepříliš zpevněné příjezdové cestě. I přes fakt, že 

objekt je využíván k soukromým podnikatelským účelům ubytovny a celý areál je oplocen, 

je nejcennější část zámku – vstupní portál, volně přístupný k nahlédnutí (k březnu 2013).  

3.2.2. Zámecký park 

Park (viz. Obrázek 12), o rozloze cca 4 ha vznikl naproti zámku na místě bývalého 

vysušeného rybníku. JUDr. Eduard Ulrich nechal park a okolí vysázet cizokrajnými 

dřevinami, do dnešní doby se zde namátkou zachovaly například: Douglaska, Jedlovec 

Kanadský, Jinan Dvojlaločný. (Goš, 1993). 

Uprostřed parku se taktéž nacházela malá fontánka. Dnes po ní zbyla jen kopřivami 

zarostlá prohlubeň. V posledních desetiletích se o park pečuje jen minimálně, park 

postupně pustne. 

Zámecký park je místní komunikací rozdělen na dvě části. Část v blízkosti zámku 

tvoří příjezdová cesta lemovaná alejí okrasných lip. Alej je doplněna několika habry 

Obrázek 12 Dobový vzhled zámeckého parku (Zdroj: Soukromý archiv T. Petrůně) 
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a jasany. Vlastní park tvoří plocha za cestou směrem k Šumperku, která je poměrně 

pravidelného obdélníkového tvaru. Park leží v rovině a naproti němu ve svahu zámek. 

Centrální travnatá plocha je obklopena dřevinným pláštěm. Kompozice parku je velmi 

jednoduchá a je tvořena hlavní osou zámek  - park, která rozděluje park na dvě poměrně 

stejné plochy. Tomu také odpovídá výsadba dřevin. Páteřními dřevinami jsou lípy, duby a 

buky ve stáří 120-150 let. (Pavelková, 2012) 

Z důvodu zhodnocení aktuální situace zámeckého parku jsem použil data 

z „Vyhodnocení dendrologického potenciálu zámecké zahrady Třemešek“, který vytvořila 

v roce 2012 Helena Pavelková. Obrázek 13 zobrazuje aktuální vzhled parku. 

Helena Pavelková (2012) ve své práci hodnotila především zdravotní stav dřevin, 

podle kterého zjišťovala dendrologický potenciál parku. Ve své práci rozdělila stupnici 

zdravotního stavu dřevin od 1. – 3., přičemž číslo tři znamená špatný stav. Většina dřevin 

v třemešském parku bohužel utrpěla známku 3, což znamená, že jsou ve špatném 

zdravotním stavu – park je zanedbaný a nikdo jej výrazněji neudržuje. Zdejší dřeviny, 

které leží mnoho let ladem, napadla hniloba nebo škůdci. To zapříčinilo větší poškození 

jejich kmenu a korun.  

Věk stromů, které se nachází v parku, se pohybuje většinou v rozmezí od 120 – 170 

let. Porost je tedy na kraji životnosti a postupně se rozpadá. Dřeviny jsou silně poškozeny 

kořenovou a kmenovou hnilobou, některé trpí vrškovými zlomy nebo poškození koruny, 

některé kusy stromů jsou i bez korun. (Pavelková, 2012) 

Ze závěru Pavelkové (2012) lze vyčíst, že park se skládá z vzácných a domácích 

exemplářů dřevin, u kterých se postupně zhoršuje zdravotní stav. Tento fakt je způsoben 

Obrázek 13 Vzhled parku v roce 2012 (Zdroj: Pavel Tesařík, 2012) 
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chybějící regenerací starých stromů, které nejsou schopny se samy obnovit. Zabránit 

postupnému zpustošení zámeckého parku by mohla pouze výsadba nové generace dřevin. 

Park byl a stále je významným prvkem vytvářejícím kouzlo místa před zámkem, ať 

už z pohledu přírody nebo tvorby krajiny. Byl také místem, které propojovalo člověka 

s přírodou a historickou architekturou, společně se zámkem k sobě neodmyslitelně patří.  

 

Dřívější sláva a krása parku, kdy oko člověka upoutal pohled na pečlivě upravený 

zámecký park s cizokrajnými rostlinami a romantickou fontánou (viz. Obrázek 14) je však 

pryč.  Po většinu roku zarostlá plocha dlouhými travinami a keři s pozůstatky exotických 

stromů snad v nikom neprobudí, i při větší fantazii, fakt, že se jedná o zámecký park. 

Majitelé nechávají celé místo parku několikrát do roku zbavit vysoké trávy a plevele, poté 

je ještě patrný pozůstatek fontány, která se zde nacházela. Fontána byla osazena sochou 

Venuše, která prošla restaurací a je vystavena v prostorách radnice města Šumperk V parku 

byl také menší vodní prvek – rybníček, ten je ještě zakreslen v katastrálních mapách obce 

Dolní Studénky, do dnešní doby se však nezůstal zachován. 

 

Z výše uvedených důvodů, zejména stavu parku, není o návštěvu tohoto místa 

valný zájem. Případného turistu nebo návštěvníka zde čeká mnoho nástrah ve formě 

zarostlého a neupraveného terénu, ve kterém je poměrně těžké se pohybovat nebo hrozby 

Obrázek 14 Dobová pohlednice se vzhledem parku (Zdroj: archiv T. Petruně) 
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zranění z padajících suchých větví. Absence zpevněných cest, tedy neumožňuje využívat 

park ani k příležitostným procházkám, pro invalidy nebo osoby se zhoršeným pohybem je 

návštěva parku předem nemožná. To stejné platí pro matky s kočárky. Pohyb po celém 

území parku je na vlastní nebezpečí, není tedy divu, že se zde nenachází ani žádné 

odpočinkové prvky, například lavičky, či jiné posezení. Chybí také informace o místu, 

například ve formě informačního panelu.  

3.2.3. Třemešský pivovar 

Nedaleko zámku na Třemešku stojí velká 

budova, která zdálky připomíná zpustlý zámeček. 

Je to hlavní budova kdysi známého třemešského 

pivovaru, ten měl dokonce v jednom období vyšší 

produkci piva, než dnes poměrně vyhlášený 

pivovar Holba v Hanušovicích. Asi nejvýraznější 

částí budovy je věžička, která patřila ke sladovně. 

Ve věži byly umístěny hvozdy, které sloužily 

k sušení a naklíčení ječmene, z čehož vznikl slad. 

(Gába, 1994) 

Komín pivovaru (viz. Obrázek 15) je 

rozdělen na dvě části – vnitřní (dříve sloužila 

k topení) a vnější (k odvodu páry). Věž uprostřed 

budovy (viz. Obrázek 16 a 17) patří ke sladovně. 

Vnitřní komín sloužil k topení, vnějším odcházela 

ven pára. Humna, která se nacházela v blízkých 

prostorech a sloužila ke klíčení ječmene. (Gába, 

1994) 

Dle Gáby (1994) byla tato kdysi honosná budova postavena v historizujícím slohu, 

který byl trendem u technických staveb na konci 19. století. Původní vzhled pivovaru lze 

vidět na obrázku číslo 16. Na první pohled je součástí věže i cimbuří, nicméně se jedná 

pouze o dekorativní prvky, které neměly žádnou funkci. Dekor oken je v románském 

slohu. 

Obrázek 15 Věž pivovaru (Zdroj: Pavel 

Tesařík, 2013) 
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Pivovar byl uveden do provozu v roce 1871. Vyrábělo se zde známé pivo 

Třemešský kozel (německy Johrnsdorfer Bock), výroba piva se zde udržela pouze do roku 

1916, kdy byla jeho výroba ukončena. S výrobou sladu se pokračovalo až do začátku druhé 

světové války.(Gába, 1994).  

Obrázek 16 Dobová pohlednice pivovaru (Zdroj: Internet 8) 

Obrázek 17 Vzhled pivovaru v roce 2013 (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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Po 2. světové válce byl pivovar dle pamětníků ještě využíván v zemědělském 

průmyslu k výrobě různých druhů živočišných krmiv. Po úplném ukončení provozu a 

odstěhování posledních obyvatel – bývalých zemědělských pracovníků pivovar začal 

chátrat (viz. Obrázek 17). Stal se útočištěm lidí bez domova, několikrát v torzu pivovaru 

vznikl požár, který narušil statiku budovy tak, až se začala postupně sama rozpadat.  

 

V současné době je budova v havarijním stavu (viz Obrázek 18). Při detailnějším 

pohledu je překvapivé, že se budova bývalého pivovaru ještě nezřítila. Zbyly jen obvodové 

zdi, které při sobě drží prakticky jen zbytek střechy a část krovu. Poté, co zůstal objekt bez 

využití, se zde začaly množit drobné krádeže kovů, které přerostly po masivní krádeže 

všeho, co se lidem hodilo, od oken až po dřevěné prvky stavby. Za své vzaly i trámy 

stropů, vnitřní patra se tedy propadly. Na svém původním místě zůstaly pouze velké, 

železné, pivovarnické sudy. Ty nebyly odcizeny asi důvodu nebezpečí zhroucení zbytků 

stavby. 

Tato smutná dominanta Třemešku je viditelná i z několika kilometrů vzdáleného 

Šumperku. Kvůli své výhodné poloze u silnice však zaujme nejedno oko náhodných 

Obrázek 18 Rozpadající se jižní strana pivovaru (Zdroj:soukromý archiv T. Kelara) 
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kolemjdoucích nebo projíždějících cykloturistů. Po letech bez péče je pivovar ve velmi 

špatném stavu, který skoro znemožňuje jeho rekonstrukci. 

Vzhledem ke stavu budovy není tato stavba turisticky vyhledávaným místem. 

Dokonce se dá nazvat pohyb v jejím okolí jako život ohrožující, kusy zdiva 

nekontrolovatelně odpadávají, střecha se pomalu bortí, stejně jako jižní část stavby, která 

není nijak zajištěná proti zřícení. Chybí také jakékoliv informační nástroje (například 

informační panel), ze kterých by se návštěvníci dozvěděli o historii, současnosti nebo 

bývalé využití této budovy. Smutný konec nádherné stavby, ze které se stala 

nekontrolovaná ruina.  

3.2.4. Třemešské rybníky 

Nedaleko od Třemešského zámku, severně, směrem k městu Šumperk se nachází 

Třemešské rybníky, jež jsou pozůstatkem po rybniční soustavě, kterou nechali v 15. století 

vystavět Tunklové.  

 

Třemešské rybníky můžeme řadit k jedněm z nejstarších rybníků na území České 

republiky. První zmínky o třech rybnících s blízkým mlýnem se datují k roku 1420. Jak 

bylo poznamenáno, dnešní rybníky jsou pouze zbytkem rybniční soustavy, která celkově 

Obrázek 19 Dobová pohlednice z roku 1901 (Zdroj: Soukromý archiv T. Petruně) 
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čítala pět rybníků a souvisela s rybniční soustavou v nedalekém Zábřežském panství. 

(Haitmar, 1973) 

Názvy pěti původních rybníků na Třemešku byly: Studýnský, Netuš, Zámecký, 

Mlýnský a Frankštátský (dle německého názvu dnešní obce Nový Malín, která leží jeden 

kilometr východně od Třemešku). Názvy rybníků jsou uvedeny v soupisu vrchnostenských 

pozemků z roku 1750.  V dobách česko-uherských válek (60. – 70. léta 15. století) 

Třemešek spustl, v historických listinách se tato pustina nazývala „Pustina u Mlýnského 

rybníka“. Zbytek rybníků se bohužel nezachoval z důvodu jejich hromadného vysušování, 

které probíhalo v 19. století. Mlýnský rybník byl později pomocí hrází rozdělen na 

soustavu dnešních tří rybníků.(Haitmar, 1973) 

 

Stejně jako jiné rybníky byl Třemešský komplex vybudován zejména k chovu a 

produkci ryb. V přehledu vyloveného množství ryb z roku 1735 bylo uvedeno, že se zde 

ročně vylovilo 7200 kusů pstruhů. (Haitmar, 1973) 

V podstatě lze rybníky považovat za nejzachovalejší část třemešského panství, 

která odolává zubu času a zachovává si tak svůj malebný vzhled. 

Velmi cenné jsou stromy na hrázi rybníků. Jedná se především o lípy srdčité a 

duby, jejichž kořeny zpevňují hráze a zabraňují prosakování vody skrz hráze. Pár 

Obrázek 20 Třemešské rybníky na podzim (Zdroj: Soukromý archiv M. Knápka) 
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zachovalých stromových jedinců ze zdejších rybníků patří k nejmohutnějším stromům na 

území šumperského regionu (viz. Obrázek 22), tyto exempláře mají stáří až 400 let a obvod 

jejich kmenů dosahuje více než čtyř metrů. (Haitmar, 1973) 

Za dlouhá období v místě Třemešských rybníků vznikl biotop, který vytváří 

výborné podmínky k životu rozličného množství rostlin a živočichů žijících v dokonalé 

symbióze, některé z nich lze vidět na obrázku číslo 21. 

Z fauny se zde mají své útočiště například chránění obojživelníci – rosnička zelená, 

ropucha obecná a zelená, skokan hnědý a kuňka ohnivá. Ve velkém se daří také vodnímu 

ptactvu, lze pozorovat čírku modrou, divokou kachnu, pěnice pokřovní, rákosníka 

obecného, slípku zelenonohou, kachnu březňačku nebo lysku černou. (Haitmar, 1973) 

Obrázek 21 Stoleté duby na hrázi (Zdroj: Soukromý archiv M. Knápka) 

Obrázek 22 Rosnička zelená a Lyska černá (Zdroj: Soukromý archiv T. Kelara) 
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V posledních letech zde hnízdí volavka bílá nebo labuť velká. Z flóry zaujme 

například vzácná teplomilná závitka mnohokmenná, která svým vzhledem připomíná 

okřehek vodní. Dále zde roste kosatec žlutý, rdesno obojživelné, ostřice štíhlá, ostřice liščí 

a ostřice šachorovitá. (Haitmar, 1973) 

Každoročně probíhá u rybníků „Festival ptactva“, který pořádá šumperský dům dětí 

a mládeže ve Vile Doris. Sejdou se zde ornitologové a širší veřejnost, které je představena 

ukázka odchytu, kroužkování a určování ptactva dle jejich hlasu.  

Celá oblast rybníků je velmi dobře dostupná jak pěšky, autem, tak na kole. Sousedí 

totiž se silniční komunikací se značenou cyklostezkou spojující Třemešek se Šumperkem, 

kterou v letní sezóně využívají zejména cykloturisté a lidé na kolečkových bruslích. 

Rybniční hráze také lemují dvě turistické stezky – modrá a přerušovaná červená, které 

propojují turisticky nejzajímavější místa v okolí Šumperku. Místo lze tedy navštěvovat 

celoročně, nicméně největšího zájmu se těší od jarního období, kdy se probouzí rybníky 

k životu, až k podzimu, kdy se ukládá příroda ke spánku. V jarní nebo letní sezóně, 

zejména při slunečných a teplých dnech bývají rybníky velmi vyhledávaným místem, které 

denně navštíví desítky až stovky návštěvníků. V zimním období je to s návštěvností horší, 

cesty po hrázích se po sněhových srážkách neudržují, ale vždy bývají prošlapány lidmi, 

kteří chodí rybníky navštěvovat i přes nepřízeň počasí.  

Obrázek 23 Třemešský rybník (Zdroj: Soukromý archiv T. Kelara) 
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4. Návrh rozvoje dané oblasti z hlediska cestovního ruchu 

Oblast Třemešku je mezi turisty v současné době velmi málo známá. Třemešek je 

vyhledáván pouze návštěvníky, kteří žijí v jeho nejbližším okolí, nebo kteří náhodně 

projíždějí například na kole. Naopak lidem z ostatních koutů naší republiky název 

Třemešek zcela jistě nic neříká. Jedná se tedy o oblast významnější zejména pro regionální 

turismus, i přes památky, které jsou jedinečné v rámci celé České republiky – například 

vstupní portál do Třemešského zámku nebo velmi zajímavý nerealizovaný projekt 

Baťového města.  Malá informovanost obyvatel nebo případných návštěvníků, společně 

s neutěšeným stavem památek a staveb se odráží na návštěvnosti poměrně zajímavých míst 

v Třemešku. 

Tato kapitola je věnována turistickému potenciálu zajímavých míst v Třemešku a 

jejich dalším rozvojem v oblasti cestovního ruchu. 

4.1.  Zámek Třemešek 

Objekt zámku v sobě skrývá asi největší turistický potenciál ze všech míst 

Třemešského panství. Zámek je ve vlastnictví obce Dolní Studénky, ta jej dostala 

bezúplatně převodem od 

Olomouckého kraje v roce 

2011. Podmínkou pro 

bezúplatný převod zámku je, 

že se objekt nesmí po dobu 

pěti následujících let využívat 

pro soukromé podnikatelské 

účely, musí být využit pro 

služby občanům.  

Je zde také další 

smluvní břemeno, zámek má 

v pronájmu fyzická osoba, 

která v zámku provozuje již několik let ubytovnu. Obec Dolní Studénky tuto smlouvu 

nemůže vypovědět, až do doby, dokud nezačne realizovat projekt na nové využití zámku 

Obrázek 24 Foto zámku z roku 2012 (Zdroj: Pavel Tesařík, 2012) 
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pro občany. Vzhledem k finanční náročnosti renovace a rekonstrukce se jedná o 

dlouhodobý problém.  

Dle architektonických návrhů (Obrázek 25 a 26), které poskytl místostarosta obce 

Dolních Studének, pan Strnad, má obec má v plánu zámek rekonstruovat a interiér 

přestavět pro potřeby seniorů. Konkrétně k vytvoření ubytovacích prostor pro seniory bez 

pečovatelské služby. Existují dvě varianty podoby zámku. Tyto návrhy zpracovaly 

architektonická studia Ječmen (2011) a Jiří Fryš – stavební projekce (2011). Oba projekty 

počítají s využitím zámku pro účely domova pro seniory bez asistované péče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V návrhu je také počítáno s provozem restaurace pro veřejnost. Vzhledem 

k podmínkám bezplatného převodu zámku ale musí být i tento projekt odložen.  

Při přestavbě má vzniknout několik místností, pro které v současné chvíli vedení 

obce nemá využití. Jelikož obec aktuálně nemá žádné muzeum, navrhuji v jedné 

z místností zřídit ohlednutí za historií obce Dolní Studénky a Třemešského panství. 

Muzeum místního charakteru by seznámilo návštěvníka s historií a vývojem obce. Byly by 

vystaveny dobové fotografie důležité úryvky z událostí v obci, stejně jako velký projekt 

firmy Baťa na vybudování továrního města. K dispozici by také mohl být multimediální 

Obrázek 25 Návrh studia Ječmen s mostem přes komunikaci do zámeckého parku 

(Zdroj:Ječmen studio, 2011) 
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kiosek s kronikou obce v elektronické podobě nebo prodej suvenýrů, například populární 

turistické známky s podobou Zámku Třemešek. 

O 

Mezi jedno z turistických lákadel by mohla patřit astronomická observatoř ve 

věžičce zámku.  Z historického hlediska observatoř k zámku patří, ve věži původně byla. 

Nechal ji vystavět Bukůvka, ovšem do dnešní doby se nezachovala. V samotném 

Šumperku, ani jeho okolí se v současné chvíli nenachází žádné podobné zařízení, které by 

bylo určeno širší veřejnosti ke sledování astronomických událostí. Okolí zámku osvětluje 

pouze pár pouličních lamp, nejbližší okolí není hustě zastavěno. Je tedy sníženo světelné 

znečištění, které ztěžuje pozorování hvězd. 

4.2.  Zámecký park  

Zámecký park je nyní v soukromém vlastnictví. Konkrétně jej vlastní firma Erbet 

s.r.o., která je ochotná spolupracovat s obcí na společném plánu rozvoje tohoto místa, 

včetně zámku. Turistický potenciál místa je poměrně vysoký, k obnově zašlé slávy parku 

je však vynaložit velké množství finančních prostředků. Bylo by velmi vhodné navázat na 

využití parku, které známe z minulosti. V místě parku se konalo mnoho společenských 

akcí pod otevřeným nebem, byl cílem procházek mnoha lidí nebo příležitostnou zastávkou 

odpočinku turistů. 

Pro potřeby návštěvníku bude muset být ovšem park zcela předělán. Vzhledem 

k tomu, že je park v současné době zarostlý a poměrně neudržovaný, je nutné začít 

s postupnou obměnou stromového porostu a keřů, které zde byly před mnoha lety 

Obrázek 26 Návrh firmy Fryš - stavební projekce. Pohled z jižní strany zámku. (Zdroj: Frys –

stavební projekce, 2011) 
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vysazeny. Dále je nutné vybudovat zpevněnou cestu lemující park, umístit lavečky a 

odpadkové koše. Obnovu si zaslouží také původní kašna v parku, po které zůstala pouze 

díra v zemi. Zajímavá je i myšlenka využití parku jako kulturního místa. Zejména 

v pořádání různých kulturních akcí, koncertů a vystoupení.   

4.3.  Pivovar Třemešek 

Pivovar, stejně jako zámecký park je v současné chvíli v soukromém vlastnictví, 

oproti parku se zde zcela určitě neplánuje žádná rekonstrukce. Z pohledu technických 

zajímavostí patří mezi nejvzácnější části stavby věž pivovaru s cimbuřím a zdobeným 

komínem. Náklady na rekonstrukci nebo zachování této věže by byly ovšem astronomické, 

z ekonomických důvodů by se tato investice jistě nevyplatila. Památku tedy není možné 

v současné chvíli zpřístupnit a s největší pravděpodobností to nebude možné ani do 

budoucna. Dalším možným částečným řešením je zbourání budovy v havarijním stavu a 

zachování sklepů s klenbami pod pivovarem, které jsou v relativně zachovalém stavu. 

Využití tohoto sklepení by mohlo být například ve vytvoření muzea pivovarnictví 

s expozicí věnovanou historii pivovarů na Moravě, kterých zde bylo poměrně velké 

množství. Nicméně vše záleží na vůli majitele a zejména na rozpočtu těchto úprav. 

Obrázek 27 Historická pohlednice se zobrazením třemešského zámku a pivovaru (Zdroj:soukromý 

archiv T. Petruně) 
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Vzhledem k rozvoji turismu je ekonomicky nejšetrnější řešení tedy zahrnutí této technické 

památky do naučné stezky „Vzestup a pád Třemešského panství“ a umístění informačního 

panelu poblíž tohoto objektu.  

4.4. Třemešské rybníky 

Celá oblast rybníků patří k hojně navštěvovanému místu Třemešského panství. 

Jejímu rozvoji by pomohla větší informovanost o tomto místě. Vzhledem k cyklistické a 

turistické stezce, které vedou podél rybníků je vhodné tuto oblast zaznačit do cyklistických 

a turistických map jako místo s výskytem chráněných druhů živočichů a místo s velkou 

historií. Mnoho návštěvníků totiž neví, že rybníky patří k nejstarším v České republice. Je 

zde také potenciál růstu školního turismu. Rybníky se mohou stát místem výuky v přírodě 

pro školy z okolí, s ukázkou chráněných živočichů žijících ve svém přirozeném prostředí. 

Okolí také vybízí ke kempování, chybí ale místo k tomu určené. V případě plánování 

využití rybníků jako rekreačního místa by bylo nutné okolí k tomuto účelu připravit. Pro 

návštěvníky chybí například stravovací zařízení, volně přístupné toalety, přípojka 

k elektrické energii, parkovací možnosti nebo místo bezpečné k rozdělání ohně.  

 

4.5. Naučná stezka „Vzestup a pád Třemešského panství“ 

Jednou z možností, jak získat více informací o navštíveném místě jsou čím dál více 

populární naučné stezky s informačními panely. Naučné stezky se těší v posledních letech 

stále větší oblibě mezi turisty. Jejich největší výhodou jsou poměrně nižší náklady na 

realizaci, než v případě vybudování informační kanceláře nebo zaměstnání průvodců, kteří 

by byli návštěvníkům k dispozici.  

V tomto případě navrhuji vytvořit naučnou stezku s názvem „Vzestup a pád Třemešského 

panství“ čítající minimálně pět samostatných informačních panelů, ke kterým jsem vytvořil 

i grafický návrh. Návštěvník bude seznámen s historií a významem objektů, které se 

v Třemešku nacházejí a také více s historií samotného Třemešského panství. Na každém 

z panelů jsou umístěny informace týkající se přilehlého místa nebo objektu, u kterého 

panel stojí. 
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Nejlevnější variantou je 

vyrobit informační panely 

částečně ze dřeva a plastu. 

Kostra panelu se bude skládat ze 

dřevěných prken a trámků, na 

kterých bude umístěna plastová 

tabule s grafickým potiskem. 

Důvodem pro použití plastové 

tabule s grafickým potiskem je 

nižší cena a snadnější výměna 

při případném poničení, než při 

použití celodřevěného panelu. 

Ukotvení panelu v zemi je 

zajištěno betonovým základem.  

Po samotné realizaci 

stezky je nutné věnovat se její 

propagaci. V rámci elektronické propagace se jedná například o vytvoření webových 

stránek, které se budou věnovat historii Třemešského panství a této naučné stezce. Bylo by 

vhodné webové stránky propojit i s regionálními turistickými weby. V případě tištěných 

medií by stezka měla být vyznačena v turistických mapách, průvodcích nebo brožurách, 

které nabízejí tipy na výlety v okolí města Šumperk. 

4.5.1. Profil trasy 

Navrhovaná trasa nepatří mezi nejdelší svého druhu. Stezka měří zhruba 1,5 

kilometru, vede většinou po asfaltové, zpevněné nebo polní cestě. Není ale vhodná pro 

osoby se zhoršenou pohyblivostí. Na trase se mohou objevit výmoly nebo jiné překážky ve 

formě větších kamenů nebo spadlých částí, po kterých je těžší se pohybovat na invalidním 

vozíku nebo pomocí berlí. Doporučené období pro absolvování stezky je duben – říjen. 

V tomto období lze očekávat snadnou schůdnost stezky oproti zimě, například v důsledku 

sněhových srážek. V průběhu trasy lze také v těchto měsících  pozorovat velké množství 

živočichů společně s kvetoucími rostlinami.  

Obrázek 28 Rozmístění informačních panelů (Zdroj: Pavel 

Tesařík, 2013) 
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4.5.2. Panel „Třemešské rybníky“ 

 

Toto zastavení poskytuje informace zejména o fauně a flóře, která zde žije. Od 

běžných druhů až po chráněné a vzácné živočichy (rosnička zelená, skokan hnědý, kuňka 

ohnivá, ropucha obecná a další). Představuje také návštěvníkům, že se jedná o jedny 

z nejstarších rybníků v českých zemích, které byly součástí velké rybniční soustavy, kterou 

vystavěli Tunklové v 15. století.  

Informační panel „Třemešské rybníky“, který lze vidět na obrázku číslo 29, bude 

umístěn dřevěného mostu poblíže silnice III. třídy, ve východní části rybníků (viz. Obrázek 

28). Důvodem pro výběr tohoto místa je zejména snadná přístupnost návštěvníků 

k informačnímu panelu z cesty III., po které vede značená cyklistická a turistická trasa. Ve 

stejném místě je křižuje další turistická trasa, která vede podél rybníků. Dřevěný most, u 

kterého má být panel umístěn je jedním z hlavních míst, kudy k rybníkům proudí 

návštěvníci. Nejvyšší počty lidí využívají turistické trasy zejména v jarním a letním 

období. Silnice, která se line okolo rybníků je také velmi oblíbenou trasou pro kolečkové 

brusle. Z výše uvedených důvodů by bylo vhodné poblíže panelu umístit také odpočinkové 

prvky, jako jsou například lavičky. 

Obrázek 29 Informační panel "Třemešské rybníky" (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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Panel „Zámek Třemešek“ 

Panel s názvem „Zámek Třemešek“ bude seznamovat návštěvníky s dlouhou 

historií této kdysi renesanční stavby a jejími největšími zajímavostmi, například zmínku o 

bývalé hvězdárně ve věži nebo renesančním vstupním portálu. Součástí budou také dobové 

kresby a historické fotografie, které zobrazují původní vzhled zámku před přestavbou. 

Vhodné místo pro informační panel (viz. Obrázek 30) je před zámkem, u silnice III. 

třídy, která odděluje zámek a park. Místo je výhodné zejména z důvodu vyšší frekvence 

turistů, kteří tudy prochází po značené turistické trase a ostatních projíždějících (cyklisté, 

řidiči).  

Vzhledem k tomu, že nejcennější část zámku zachovalý renesanční vstupní portál 

se zobrazením manželů Bukůvků, je možné v budoucnu uvažovat o samostatném panelu 

s podrobnými informacemi o této renesanční památce. Panel by byl umístěn přímo před 

vstupem do zámku. 

Obrázek 30 Informační panel "Zámek Třemešek" (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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4.5.3. Panel „Zámecký park“ 

Vzhledem k faktu, že park prošel za poslední desítky let asi největší obměnou, ze 

všech zmiňovaných míst budou umístěny na informační panel (viz. Obrázek 31) zejména 

historické fotografie, které dokumentují jeho původní vzhled a ráz. Návštěvník tak může 

zjistit, jak park vypadal před pár desítkami let a porovnat tento stav s dneškem. Panel 

obsahuje také  stručné informace k historii parku a vzácnějším druhům dřevin, které zde 

byly dříve vysazeny a jejichž pozůstatky zde lze zpozorovat. Nejvhodnějším místem pro 

panel je u silnice III. třídy, která odděluje park od zámku Třemešek, přímo naproti panelu 

„Zámek Třemešek“. Po cestě vede značená turistická trasa, která spojuje různá turisticky 

zajímavá místa v okolí města Šumperk (viz. Obrázek 28) 

 Pokud dojde k obnově dřevin v parku, bylo by možné do budoucna uvažovat o 

vytvoření navazující informační stezky parkem. Ta by byla tvořena informačními 

cedulkami s názvy a zajímavostmi o stromech, popřípadě keřích a jiných rostlinách, které 

by byly v parku nově vysazeny.   

Obrázek 31 Informační panel "Zámecký park" (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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4.5.4. Panel „Pivovar Třemešek“ 

 

Stav budovy bývalého neumožňuje umístit informační panel těsné blízkosti stavby. 

Panel tedy musí být umístěn ve větší vzdálenosti od objektu (několik desítek metrů), 

z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků. Hrozí vysoké nebezpečí úrazu nebo riziko 

zasažení padajícími sutinami, jelikož stavba není nijak zajištěna. Návštěvníka čekají 

stručné údaje o historii pivovaru (viz. Obrázek 32), technické údaje, čím je jeho 

architektura výjimečná a také zmínka o výrobě 11° piva Třemešský kozel.  

Do dokončení této bakalářské práce se mi bohužel nepodařilo nalézt dobové 

fotografie láhve nebo etikety tohoto třemešského piva, které jsem chtěl také na panelu 

zobrazit.  

. Jelikož budova bývalého pivovar nenávratně chátrá a postupně se řítí, v budoucnu 

hlavně panel poslouží jako informace, že zde kdysi stála památka pivovarnického 

průmyslu. I proto je na panelu umístěna aktuální fotografie, je totiž zcela možné, že panel 

by zde stál déle, než celá budova. 

 

Obrázek 32 Informační panel "Pivovar Třemešek" (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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4.5.5. Panel „Baťovo město“  

Panel s názvem „Baťovo město“ by měl být umístěn u silnice III. třídy, která 

spojuje obec Králec s Třemeškem. Konkrétně se jedná o místo, kde se napojuje značená 

turistická trasa na silnici, přesnější umístění informačního panelu lze vidět na obrázku číslo 

28, na straně 33. Celý panel (viz. Obrázek 33) bude věnován informacím o nerealizovaném 

projektu firmy Baťa, který byl podrobněji popsán v kapitole 2.5. Obytné domy a haly 

továrny měly být vystaveny právě v místech umístění informačního panelu. Dnes jsou 

v okolí silnice pouze pastviny, les a hospodářské stavby. Návštěvník se tedy dozví, co tu 

mohlo být a není. Přesněji, že místo pastvin a lesů táhnoucích se k Třemešku zde měl stát 

Baťovy domy, na dnešním poli textilní továrna, nedaleko rybníků stadion a další stavby 

sloužící obyvatelům nového města. Na panelu bude citován také krátký text, který bude 

odkazovat návštěvníky na chystanou publikaci Nerealizované projekty na Šumpersku od 

autora Jana Bendy.  

Obrázek 33 Informační panel "Baťovo město" (Zdroj: Pavel Tesařík, 2013) 
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5. Závěr 

Oblast bývalého Třemešského panství, ležící nedaleko města Šumperk, je 

z turistického hlediska poměrně neznámým územím, i přes poměrně zajímavé objekty a 

místa, která zde můžeme navštívit. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhodnotit turistický potenciál pozůstatků tohoto 

bývalého panství. Do mé práce jsem vybral dle mě nejzajímavější místa Třemešského 

panství, která by byla pro návštěvníky nejvíce zajímavá a vybízela by je ke své návštěvě. 

Všechna místa, která v této bakalářské práci popisuji, jsem osobně navštívil a jsou 

mi velmi blízká, jelikož leží v místě mého trvalého bydliště. Znám je tedy od dětství. Jeden 

z hlavních důvodů, proč jsem si toto téma také vybral, je fakt, že více než 20 let sleduji 

postupné chátrání historických objektů a zanedbaných míst, které k Třemešskému panství 

po staletí neodmyslitelně patří.  

Při zpracování této bakalářské práce jsem se potýkal s poměrně velkými problémy. 

Jedním z největších bylo velmi obtížné získávání informací, zejména těch historických. 

Snažil jsem se použít pouze relevantní tištěné zdroje. Těch existuje poměrně malé 

množství. Při hledání informací jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi, kteří mi poskytli 

velmi cenné poznatky. Jmenovat mohu šumperského badatele Jana Bendu, který mne 

seznámil s nerealizovaným projektem textilní továrny nebo Tomáše Petruně, který mi 

poskytl vzácné historické pohlednice ze svého soukromého archivu, jenž by nebyly  jinde 

k dohledání.  

V práci jsem tedy popsal historický vývoj oblasti až do současnosti. Z těchto 

informací lze soudit, že Třemešek není pouze vesnička čítající pár domů, zámek a ruinu 

pivovaru, ale že má poměrně bohatou historii. Mezi nejzajímavější mohu zahrnout 

například fakt, že Třemešské rybníky patří k nejstarším rybničním soustavám na našem 

území nebo zachovalý, čistě renesanční vstupní portál třemešského zámku. Jednou 

z největších událostí ve vývoji vesnice a vlastně celého okolí mohla být realizace projektu 

textilního města firmnou Baťa na území Třemešku. Z vesnice, která má v současné době 

jen několik desítek obyvatel se mohlo stát poměrně velké tovární město, počtem obyvatel 

srovnatelné s tehdejším Šumperkem. I tato informace je do značné míry návštěvníkům 

Třemešku a okolním obyvatel neznámá.  
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Zamyslel jsem se také nad možným turistickým rozvojem Třemešského panství. 

V bakalářské práci je navrhnuto možné nové využití objektů pro potřeby místních občanů a 

turistů. Při získávání informací jsem kontaktoval vlastníky zámeckého parku a obec Dolní 

Studénky, která má ve vlastnictví zámek Třemešek. Seznámil jsem se s jejich plány na 

obnovu a rozvoj těchto objektů a mé návrhy rozšiřují připravovanou koncepci obnovy. 

V rámci návrhu dané oblasti z hlediska turismu jsem navrhl ekonomicky 

nejšetrnější řešení a to vytvořit naučnou stezku „Vzestup a pád Třemešského panství“. 

Třemešek nemá zcela jistě ambice, stát se z hlediska turismu, takovým místem, aby jej 

účelně navštěvovali lidé z celé České republiky. Navrhuji rozšířit stávající nabídku 

zajímavých míst šumperska o Třemešek. Primární cíl turistů zůstane Šumperk. Třemešek 

se může stát ale místem, kvůli kterému se zde turisté zdrží v oblasti o něco déle. V tomto 

případě je tedy nutné zahrnout Třemešek – popřípadě pozůstatky Třemešského panství, do 

propagačních materiálů. Jedná se například o turistické mapy, letáčky, informace na web, 

směrovky a jiné média. Lze se domnívat, že by stoupla obliba památek Třemešského 

panství mezi turisty, pokud by došlo k jejich užší provázanosti s cestovním ruchem 

Šumperska a zároveň ke zvýšení informovanosti o tomto místě s bohatou historií. 

Jedním z největších lákadel Třemešku by se mohla stát „mini-hvězdárna“, která ve 

věži zámku v historii již byla. Na Šumpersku se nic podobného nenachází. Za zmínku stojí 

také Baťův projekt textilního města. Většina z návštěvníků Třemešku netuší, že z vesnice, 

která má v současné době jen několik desítek obyvatel, mohlo být během pár let velké 

textilní město ovlivňující celý region. 

Projektů a myšlenek na rozvoj turismu Třemešku a celé oblasti je hodně. Velkým 

problémem jsou ovšem finance. Například vzhledem k problému, kdy nemůže v současné 

době sloužit zámek k soukromým podnikatelským účelům, nelze tedy očekávat investici ze 

soukromého sektoru. Bylo by vhodné vypracovat projekt a požádat o dotace z Evropské 

unie.  

I přes všechny tyto překážky věřím, že se jednoho dne dočkají historické památky a 

místa v Třemešku obnovy, kterou si zcela jistě zaslouží a budou sloužit novým 

návštěvníkům. 
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