
Území Holešova s  dostatkem vody, množstvím 
zvěře a  úrodnou půdou  bylo osídlené už v  pravěku.  
Ojedinělé nálezy v  Dobroticích, Žopech a  Količíně 
pocházejí z mladšího paleolitu (pozdější  fáze starší doby 
kamenné před desítkami tisíc let). 

V mladší době kamenné – neolitu, kdy lidé začali vyrábět 
keramiku a živili se i zemědělstvím (5. až 6. tisíciletí před 
naším letopočtem) jsou archeologické nálezy v  okra-
jových částech Holešova mnohem častější (kultury 
s  lineární a  s  vypíchanou keramikou (kolem Želkova, 
v Žopech apod.). 

V období eneolitu – pozdní době kamenné, kdy se za-
číná objevovat i kov, začíná být hustě osídlena lokalita 
letiště – nyní průmyslové zóny - a  jejího okolí. K  nej-
novějším unikátním nálezům z  této doby pochází ná-
lez studny s řadou předmětů z tzv. jordanovské kultury 
a  sídliště kultury se šňůrovou keramikou a  se zvonco-
vitými poháry na Větřáku. Zcela nejvýznamnější a nej-
větší jsou rozsáhlé nálezy z doby bronzové, kdy se na 
„letišti“ nacházelo několik rozsáhlých sídlišť tzv. nitran-
ské kultury s obrovským pohřebištěm (zhruba 2000 – 
1550 před naším letopočtem). V tehdejších podmínkách 
to muselo být opravdu mimořádně významné centrum. 
K evropsky unikátním patří nález rozsáhlého bronzové-
ho pokladu, nalezeného před 2. světovou válkou v Tuča-
pech. Rozsáhlé pohřebiště z této doby se našlo rovněž 
ve Všetulích kolem cukrovaru. Stavba jihovýchodního 
obchvatu Holešova v lokalitě U koupaliště obnažila po-
zůstatky zřejmě významného sídliště z mladší doby že-
lezné – laténské, kdy zde žili Keltové a na Hostýně bylo 
velké hradiště (těsně před začátkem našeho letopočtu). 
Následující doba římská a stěhování národů (první tisí-
ciletí našeho letopočtu) je v Holešově zastoupena ojedi-
nělými nálezy, mezi nejvýznamnější patří základy chaty 
z pozdní doby římské v lokalitě U koupaliště. Naopak po 
příchodu Slovanů do našich zemí v 6. – 7. století  se stala 
oblast Holešova opět významným centrem osídlení, které 
zřejmě kontinuálně přetrvalo dodnes. Přímo v Holešově 
se před válkou našel velkomoravský meč, který dokládá 
relativně velkou důležitost tohoto místa. Slovanské vel-
komoravské a pozdější hroby se našly v žopské cihelně 
i v Količíně.

Po vzniku středověkého státního útvaru – českého 
knížectví – připadlo území Holešova olomouckému 
biskupství jako největšímu pozemkovému vlastníku 
v  tomto regionu. První písemná zmínka o  Holešově 
(Golesouici) je v listině olomouckého biskup Jindřicha 
Zdíka, kterou nyní klademe do roku 1141 (starší histo-
rici ji datovali do roku 1131, či 1134). Ves Holešov (Ho-
lešovice) tehdy patřila olomoucké kapitule jako části 
olomouckého biskupství. Již jako Holešov (Cholso) je 
Holešov pravděpodobně zmiňován v roce 1247, kdy se 
stal spolu s ročním platem 300 hřiven stříbra odstup-
ným pro sesazeného olomouckého biskupa Konráda 
z Friedberka, který uvolnil biskupský stolec novému 
biskupovi Brunovi ze Schauenburku. Lze předpoklá-
dat, že zde byl vybudován dvorec – opevněné sídlo 
(tvrz) pro sesazeného biskupa, a to na mírné vyvýše-
nině východně od města, v místě kde je nyní situo-
vána sala terrena holešovského zámku. Po odchodu 
Konráda z Friedberka do Německa se Holešov stává 
opět majetkem olomouckého biskupství a lenním stat-
kem, který spravují biskupovi manové – leníci, šlechti-
ci, kteří platí biskupství určitý nájem a jsou povinováni 
zejména vojenskou službou ve prospěch olomoucké-
ho biskupa. Prvním známým lenním držitelem Hole-
šova je Hugo z Holešova, pravděpodobně pocházející 
z  německého šlechtického rodu Bardeleve, zmíněný 
v listině z roku 1275. Dalším holešovským manem byl 
Soběhrd, který působil jako biskupský maršálek. V lis-
tinách, vydaných v roce 1300, kterými Soběhrd zasta-
vuje Holešov za své dluhy několika pražským měšťa-
nům, se uvádí, že se jedná o trhovou ves a nachází se 
v ní hrad (castrum). Tyto listiny tedy dokazují, že ješ-
tě v roce 1300 nebyl Holešov městem, i když trhová 
ves byla určitým předstupněm města, dnes bychom 
řekli, že se jednalo o významnou střediskovou obec, 
navíc s opevněným panským sídlem, natolik význam-
ným, že bylo označeno za hrad. Tržní ves Holešov se 
rozkládala pravděpodobně v  trojúhelníku horní části 
náměstí kolem současného farního kostela, na jehož 
místě se zřejmě nacházela rovněž církevní stavba. Vsí 
procházely obchodní cesty – z Přerova a Olomouce, 
z Hulína a Kroměříže a z jižní Moravy od Fryštáku. Lze 
předpokládat, že se zde nacházelo mýto a ves byla na-
dána právem trhů, což bylo důležitým předpokladem 
pro její pozdější povýšení na město.

hrob nitranské kultury  
na Letišti v Holešově

Bronzový depot z Tučap

Všechny panely on-line ke stažení na:   
www.holesov.cz | www.holesov.info

Biskup Bruno ze Schauenburku

Listina Jindřicha Zdíka s první 
zmínkou o Holešově  z roku 1141



K povýšení Holešova na město došlo někdy po roce 1300 
a před rokem 1322. Toto povýšení mohl jako právní akt 
vykonat pouze panovník – český král (připadá tedy v úva-
hu Přemyslovec Václav II. – zemřel 1305, Václav III. – ze-
mřel 1306, Jindřich Korutanský – králem 1306 a  1307 
– 1310, Rudolf Habsburský - králem 1307, nebo Jan Lu-
cemburský – králem od 1310). Bohužel, žádný písemný 
doklad o  tomto povýšení Holešova na město se neza-
choval. Holešov jako poddanské město se stal přiroze-
ným hospodářským a správním centrem panství, přešel 
na něj výkon trestní (hrdelní) jurisdikce. Patřil do okruhu 
brněnského městského práva, které užívala také soused-
ní Kroměříž a Hulín.

A. Sedlářová /12 let/ A. Vránová /11 let/

Letecký snímek z roku 1923 dobře ukazuje  
trojúhelníkový prostor kolem farního kostela  

- původní tvar Holešova

Možná podoba domu ve 12. století

Paleolitická industrie  
z Holešova

Pravěká keramika z Holešova



První století města Holešova bylo plné mimořád-
ných a svým způsobem unikátních událostí, které 
vyvrcholily ve zmatku a násilí husitských válek.

Počátek Holešova jako města klademe do roku 1322, 
i  když v  té době Holešov již městem byl, z  toho-
to roku pochází první prokazatelný písemný důkaz 
o  jeho novém statutu. 23. dubna roku 1322 vydal 
v Olomouci holešovský lenní pán Soběhrd, pravdě-
podobně syn stejnojmenného biskupského maršál-
ka a holešovského mana, listinu. 

Tou dosvědčuje, že holešovský farář Fridlin prona-
jal na jeden rok svůj filiální kostel v  Žeranovicích 
knězi Matějovi. Jako svědci jsou na listině uvedeni 
Soběhrdovi služebníci Světislav a Vaněk a zejména 
holešovští měšťané (cives) Ondřej, Štěpán, Svatuš 
a Staněk. Tato listina má pro historické poznání Ho-
lešova mimořádný význam. Jednak je v ní poprvé 
uvedeno, že Holešov byl městem, neboť v něm žili 
měšťané, jednak podle jmen oněch měšťanů může-
me usuzovat, že to byli Češi, jednak se v ní poprvé 
zmiňuje i fara, tedy dosvědčuje to existenci farního 
kostela ve městě, a to zjevně v místě současného 
farního kostela uprostřed náměstí. 

Spolu s  povýšením Holešova na město můžeme  
předpokládat rozšíření původní návsi – tržiště –  
z  trojúhelníku kolem kostela směrem na sever.  
Vzniklo tak náměstí, jehož tvar se zachoval dodnes. 

Hlavní dominanty města – náměstí, farní kostel 
a panské sídlo – tak získaly umístění, které určuje 
podobu centra města až do současnosti. Specific-
kou úlohu měly zřejmě už v té době ulice Dlažán-
ky a náměstí Svobody. Vedla tudy totiž přístupová 
cesta do holešovského hradu, která překračovala 
dnešní, tehdy ještě neexistující náměstí sv. Anny 
a vstupovala do něj hlavní hradní branou, obráce-
nou směrem k dnešnímu kostelu sv. Anny. 

Současný hlavní přístup do holešovského zám-
ku, vedoucí od farního kostela, tehdy neexistoval, 
hradní areál byl od města prakticky izolován. Exis-
tence osídlení kolem „hradské cesty“ na náměstí 
Svobody byla dokázána nedávnými archeologic-
kými nálezy a ukazuje už do 13. století.

Holešovský lenní pán Soběhrd měl syny Soběhr-
da a  Ondřeje. Synem nejmladšího ze Soběhrdů 
byl pravděpodobně Ulman, řečený z  Velké, po-
užívající stejný erb tří spojených klíčů, otec nej-
slavnějšího holešovského rodáka, vědce a literáta 
Jana z Holešova. Ulman zemřel před rokem 1370 
a holešovskými pány se stávají na více než 200 
let příslušníci lukovské větve pánů ze Šternberka 
erbu osmicípé hvězdy. V držení Holešova se jako 
biskupští leníci střídali jednotliví příslušníci toho-
to rodu, a to často tak, že se o holešovské léno 
dělili. 

V roce 1371 přepadli služebníci Matouše ze Štern-
berka na Holešově rychtáře ve vsi Zahnašovice, 
a protože ves patřila olomoucké kapitule, byli za 
to exkomunikováni z  církve. Jedním z  nich byl 
holešovský purkrabí Kříž (Crux). Od roku 1413 na 
víc než 10 let ovlivňoval Holešov velmi unikátní 
a zvláštní spor. Kroměřížská Židovka Sára, man-
želka zámožného Žida Nazana, uplatňovala svůj 
nárok na polovinu Holešova včetně hradu (a na ves 
Kurovice) vůči Ješkovi ze Šternberka, který se jí 
tímto lénem zaručil za nesplacené dluhy. Biskup-
ský manský soud jí opakovaně dával za pravdu 
a její nárok uznával, i když Ješkův podíl na Hole-
šově převzal jeho příbuzný Albrecht ze Šternberka 
a on i jeho dědicové Sáře v uplatnění jejího práva 
na Holešov bránili. Právně Sáře přináležely výno-
sy a vlastně i držba poloviny Holešova i zdejšího 
hradu zhruba do roku 1425. 

Zda někdy toto své právo mohla využít, nevíme. 
Jedná se však o zcela neobvyklý případ, kdy bis-

Listina Soběhrda z roku 1322 s uvedením  
holešovských měšťanů

Středověké keramické střepy, naleze-
né při archeologických výzkumech 

na náměstí Svobody

Možná podoba hradu v Holešově ve 
14. století (J. Štětina)

Všechny panely on-line ke stažení na:   
www.holesov.cz | www.holesov.info

Opracovaný trám z domu z roku cca 
1410, nalezený při archeologických  
vykopávkách na náměstí Svobody

Pečeť Ješka ze Šternberka, pána  
na Holešově, z roku 1374



kupství přiznalo velmi významná práva ženě, a to 
ještě Židovce, tedy osobě podle tehdejších zvyklostí 
ponížené. Ale to už se i na Moravě začínaly projevo-
vat zmatky a válečné události spojené s husitským 
hnutím a naše znalosti o Holešově se na nějakou 
dobu vytrácejí.

Elegantní ženy z konce 14. století

Středověký obrázek  
židovského finančníka

Židé ve 14. století

E. Olšáková /12 let/ Anna Hodoušová 



Druhé století města můžeme nazvat šternber-
ským stoletím. Zejména ve své první půlce bylo 
ve znamení dramatických válečných událostí, 
které svou divokostí překonaly dokonce dobu husit- 
skou. Naopak v druhé polovině došlo k nebývalému  
stavebnímu rozvoji a  rozkvětu, v  té době zřejmě 
namísto dřevěného města vzniklo město kamenné. 

Na počátku tohoto období drželi Holešov bratři Jiřík 
a Lacek ze Šternberka, kteří se zřejmě během husit-
ských válek zmohli, takže těsně po nich drželi roz-
sáhlé dominium – lukovské, zlínské a holešovské pan-
ství. Dlouho jim ale tato rozsáhlá pozemková držba 
nevydržela, brzo museli své statky rozprodávat na 
uhrazení nemalých dluhů. Dokonce se polovina Ho-
lešova na určitou dobu dostala do rukou pánů z Bí-
tova. Další Šternberk na Holešově, Albrecht (Albert) 
ze Šternberka, měl (ostatně jako řada dalších šlech-
ticů v té divoké době) sklon k lapkovství.  

Jen v  roce 1437, kdy začal po skončení husitských 
válek zasedat zemský soud na Moravě, na něj bylo 
podáno dvacet žalob (půhonů) za přepadení a ozbro-
jené útoky. Z roku 1447 se zachovala stížnost, podle 
které holešovský pán Albrecht přepadl se svými lid-
mi sousední Hulín a „městečko vybral a lidi některé 
zmordoval“. Rovněž Albrechtův syn Matouš se za-
býval především válčením a zřejmě si v Holešově dr-
žel i malou armádu. Zapojil se do válek moravských 
šlechticů se slezskými knížaty. V roce 1466 napadl 
vojsko Bělíka z Lednice (z tehdejších Horních Uher 
– Slovenska), které plenilo okolí Holešova, porazil 
je a pronásledoval jej až do jeho uherského panství. 
Na to reagoval uherský král Matyáš Korvín, který již 
plánoval válku s českým králem Jiřím z Poděbrad, 
přitáhl s vojskem na uhersko-moravské hranice a po-
žadoval zadostiučinění. 

Tehdy se ještě česko-uherskou válku podařilo od-
dálit, ale za necelé dva roky potom propukla v plné 
síle. Matouš ze Šternberka se cítil ohrožen a požádal 
krále Jiřího z  Poděbrad o  spravedlnost a  ochranu. 
Protože Holešov byl přece jen slaběji opevněn, začal 

Matouš ze  Šternberka připravovat se svým pří-
buzným Albrechtem starším ze Šternberka směnu 
holešovského panství  za panství lukovské s pev-
ným hradem Lukovem. Při této směně došlo zřejmě 
k odkupu větší části holešovského léna z biskup-
ského vlastnictví do soukromého držení Šternber-
ků (k tzv. alodizaci). 

Po roce 1470 je už kromě řady domů od holešovské 
fary k Malé ulici, které zůstaly biskupským lénem 
až do 19. století, zbytek města osobním majetkem 
Šternberků. Po vypuknutí česko-uherských válek 
v roce 1468 uherské vojsko, dokonce snad osob-
ně s králem Matyášem Korvínem v čele, oblehlo 
a  po delším obléhání dobylo hrad Lukov. Dobyt 
a vypálen byl pravděpodobně i Holešov. Nemáme 
o tom sice přímé zprávy, ale nasvědčuje tomu ně-
kolik okolností. V  roce 1480 byl znovu vysvěcen 
holešovský farní kostel (a hřbitov kolem kostela) 
a byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. 

To zřejmě souviselo s jejich obnovou po předcho-
zích válečných událostech. Rovněž v této době do-
chází k  budování řady kamenných měšťanských 
domů na holešovském náměstí, jak dosvědčuje 
dendrochronologické datování dřevěných prvků 
z doposud stojících sklepů. Zejména unikátní, skvě-
le dochovaný trámový strop ve sklepě domu č.p. 
26 je datován do let 1480 – 1482. Rovněž sklepy, 
a  dokonce i  některé kamenické prvky v  přízemí 
domů č. p. 4, 18, 23, 37 a 40 lze datovat do toho-
to období konce 15. a počátku 16. století. Původ-
ní dřevěné domy zřejmě při válečných událostech 
během česko-uherských válek s  Matyášem Kor-
vínem shořely a následující ekonomická prosperi-
ta umožnila vybudování nových, zděných domů. 
V této době došlo zřejmě i ke slučování původně 
úzkých parcel a vytvoření podoby náměstí, která 
existuje dodnes. Majitelé Holešova, Šternberkové, 
kolem roku 1500 rovněž vystavěli možná na místě 
ve válkách poničeného původního menšího hradu 
mohutný gotický hrad s kamenným palácem a vě-
žemi.

Portál vzniklý kolem roku 1500 ze suterénu  
holešovského hradu (nyní zámku)

Gotický portálek s železnými dveřmi  
v domě č. p. 4 na náměstí, datovaný  

do první poloviny 15. století

Gotická zeď a sklepní okénko z doby 
kolem roku 1500 v suterénu hole-
šovského hradu (nyní zámek)

Všechny panely on-line ke stažení na:   
www.holesov.cz | www.holesov.info

Erb pánů ze Šternberka, kteří Holešov 
vlastnili přes 200 let

Král Matyáš Korvín



V této době se v Holešově pravděpodobně usazují 
i  první židovští osadníci, což má zřejmě souvislost 
s  prosperitou města. Vzniká tak židovské osídlení 
a lze předpokládat, že Židé si stavějí nejprve dřevě-
nou synagogu (na místě stávající) a u Rusavy budují 
židovský hřbitov.

Gotický trámový strop v domě č. p. 26 na náměstí,  
datovaný do roku 1481

Gotický portálek ve sklepě  
hotelu Slavia na náměstí

Kamenný portál sklepa pod domem č.p. 38  
na náměstí. Zbytek trámku v něm datován po roce 1468 

Ema Mrázková /12 let/ Eliška Loučková /13 let/



I počátek třetího století města Holešova významně 
ovlivnili holešovští Šternberkové. Za jejich vlády 
došlo ke zřízení ochranovny – špitálu sv. Marti-
na a  později k  vybudování českobratrského sbo-
ru a  bratrské modlitebny. Byla vystavěna rovněž 
kamenná synagoga. Centrum Holešova tak dostalo 
definitivní podobu, která se víceméně zachovala do 
současnosti. Na konci tohoto období se majitelem 
Holešova stal Ladislav Popel mladší z  Lobkovic, 
který Holešov rekatolizuje. Začínají násilné událos-
ti počátku třicetileté války.

Rok 1522 byl ve znamení rozdělení velkého šternber-
ského panství po smrti Albrechta staršího ze Štern-
berka mezi jeho syny, oba Jany. Jan starší dostal 
Kvasice a Jan mladší Holešov. Z Albrechtovy závěti 
měl Jan mladší za povinnost vystavět školu a špitál 
pro staré a zchudlé měšťany. Dlouho se k tomu ne-
měl a  tak jej Jan starší žaloval u zemského soudu 
s tím, že jeho bratr porušil ustanovení závěti a tak 
mu má přenechat větší a výnosnější holešovské pan-
ství. Jan mladší proto urychleně vybudoval u Kro-
měřížské brány špitál s kaplí sv. Martina, který zde 
stojí dodnes. Pravděpodobně zřídil v Holešově i ško-
lu, která se nacházela v domě vedle fary, kde je nyní 
lékárna Pod věží. 

V roce 1524 vydal Jan mladší ze Šternberka privile-
gium pro Jednotu bratrskou, kterou povolil vybu-
dování bratrského domu a  školy, což byl nedávno 
zbouraný a  novostavbou nahrazený dům na ná-
městí sv. Anny. Současně vznikla zřejmě i bratrská 
modlitebna, současný kostel sv. Anny. V roce 1560 
si židovští obyvatelé Holešova vystavěli po požáru 
původní dřevěné synagogy novou, kamennou, v re-
nesančním slohu, která se zachovala dodnes. Syn 
Jana mladšího Jindřich ze Šternberka kolem roku 
1570 velkoryse přestavěl holešovský hrad na roz-
sáhlý a  reprezentativní renesanční zámek.  Zemřel 
v roce 1574 a Holešov odkázal svým sestrám Anně 
a Elišce. Anna prodala později svůj podíl sestře Eliš-
ce, která se provdala za Smila z Lomnice. Obě ses-
try velmi podporovaly zejména Jednotu bratrskou. 

Po smrti Elišky prodal její manžel Smil panství Janu 
Krušinovi z Lichtenburka a jeho manželce Ludmile 
z Miličína. Od roku 1588 vlastnili Holešov pánové 
z Žerotína a na Starém Jičíně, nejprve Karel starší 
a později jeho syn Viktorin. Z období jeho vlády se 
v holešovském kostele zachovaly dva velké zvo-
ny, sv. Jakub z roku 1596 a sv. Václav z roku 1597. 
Viktorin z  Žerotína sídlil ponejvíce na Holešově, 
ale z finančních důvodů v roce 1604 musel hole-
šovské panství prodat Ladislavu Popelu mladšímu 
z  Lobkovic, katolickému šlechtici z  Čech. Koupi 
zprostředkoval olomoucký biskup František kardi-
nál z Dietrichsteina, aby posílil katolickou kliku na 
Moravě. Ladislav Popel byl zpočátku nábožensky 
tolerantní  - jeho první manželka  Anna Alžběta 
ze Salm-Neuburgu byla protestantka. Když v roce 
1615 zemřela, vzal si její nevlastní sestru a proto-
že potřeboval k tomuto sňatku papežský dispens, 
zavázal se k tomu, že na svém panství zahájí re-
katolizaci. Povolal do Holešova jezuity, vyhnal od-
tud kazatele Jednoty bratrské, kterým zabavil je-
jich areál. Bratrská modlitebna se stala kostelem 
sv. Anny. V roce 1616 povolal Ladislav Popel kato-
lického faráře Jana Sarkandra, kterého usadil na 
faře, odkud odvolal luteránského faráře Jana Ví-
tův Čehovského. Ladislav Popel se stal v roce 1615 
rovněž moravským zemským hejtmanem. 

Po vypuknutí stavovského povstání na Moravě Jan 
Sarkander v roce 1620 spolu s holešovskými kato-
lickými měšťany odvrátil vydrancování Holešova 
polským kozáckým vojskem tzv. lisovčíků, byl zajat 
stavovským moravským direktoriem, v Olomouci 
krutě mučen a na následky mučení 17. března 1620 
zemřel. Jan Sarkander byl svatořečen v roce 1995. 

Po smrti Ladislava Popela mladšího z  Lobkovic 
v roce 1621 se panství ujímá jeho bratr, český kan-
cléř kníže Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. Rok 
1621 byl ale pro Holešov mimořádně tragický. Po 
vypuknutí třicetileté války byl Holešov vystaven 
krutému drancování jak ze strany císařského voj-

Rekonstrukce renesančního zámku v Holešově  kolem 1570 (J. Štětina)

Rekonstrukce renesanční věže bratrské 
modlitebny, která byla využita  

pro kostel sv. Anny

Původně renesanční věž farního kos-
tela s typickou nárožní bosáží  
(pohled z půdy kostela)

Všechny panely on-line ke stažení na:   
www.holesov.cz | www.holesov.info

Erb Popelů z Lobkovic 
Kostel sv. Anny - bývalá bratrská modlitebna 

s bývalou bratrskou školou a farou



ska, polských vojáků, vojska protestantského kníže-
te Jana Jiřího Krnovského a  následně i  proticísař-
ských Uhrů, kteří společně se vzbouřenými Valachy 
dobyli a obsadili holešovský zámek. Město při těchto 
událostech mimořádně trpělo, byly vypalovány celé 
skupiny domů, vražděni nevinní měšťané i jejich ro-
diny, přeživší byli ožebračováni. Bohužel, tento stav 
s přestávkami trval celých třicet let. 

Sv. Jan Sarkander odvrací útok 
lisovčíků na dobové rytině

Špitál (ochranovna)  
s kaplí sv. Martina

Zbourané domy  
židovského města

Zbořený dům bývalé bratrské školy  
a fary na náměstí sv. Anny

Zvon sv. Václav  
z roku 1597

Isabella Paštěková /9 let/ Emma Bartošíková /6 let/



Na počátku tohoto století Holešov a jeho obyvatelé 
strašlivě utrpěli hrůzami třicetileté války. Po jejím 
skončení ale došlo k jeho největšímu rozvoji v historii 
– ekonomickému i stavebnímu. 

V roce 1622 se Holešova a k němu přináležejícího pan-
ství ujímá mladší bratr zemřelého dosavadního pána, 
Zdeněk Vojtěch Popel z  Lobkovic, nejvyšší kancléř 
Českého království, od roku 1623 kníže. Ten rozšiřu-
je své statky na východní Moravě nákupem panství 
Bystřice pod Hostýnem, Prusinovice a Dřevohostice 
a vyváří tak na skoro 150 let rozsáhlé dominium s cen-
trem v Holešově. Zdeněk Vojtěch z Lobkovic žije pře-
devším v Praze, Vídni a na svých českých panstvích 
ve Vysokém Chlumci a v Roudnici nad Labem. V Ho-
lešově zajišťují lobkovickou vládu šlechtičtí správ-
ci – Vilém Ullersdorfer z Němčího a po něm Samu-
el Horác Rožďalovský. Zuří třicetiletá válka a město 
nepředstavitelně trpí drancováním od často přes něj 
procházejících armád. Střídají se zde vzbouření Vala-
ši, císařští vojáci, zvaní sem majiteli panství na ochra-
nu před Valachy, proticísařští Uhři Bethlena Gabora, 
Mansfeldovi vojáci a v závěru války Švédové. Opako-
vaně byla vypálena řada domů a zámek, vojáci zabili 
desítky obyvatel, při rabování kradli všechny cennosti, 
dobytek i potraviny, a to včetně obilí ještě na polích. 
V roce 1628 převzal celé holešovské dominium syn 
zemřelého Zdeňka Vojtěcha, Václav Eusebius z Lob-
kovic. Plně se věnoval vojenské a  dvorské kariéře. 
Aby mohl císaři zaplatit Zaháňské knížectví, spojené 
s vévodským titulem, snažil se své moravské domi-
nium s centrem v Holešově, velmi poničené válečný-
mi událostmi, prodat. Podařilo se mu to v roce 1650, 
kdy od něj Holešov, Bystřici pod Hostýnem, Prusi-
novice a část Dřevohostic s celkem 36 vesnicemi za 
200 000 zlatých rýnských koupil moravský zemský 

hejtman, Jan hrabě z Rottalu. Propojením s  jeho 
rodovým panstvím Napajedla, již dříve získanými 
Veselím na  Moravě, Tlumačovem, Kvasicemi a Ot-
rokovicemi se stal Jan z Rottalu jedním z nejbohat-
ších a nejvlivnějších šlechticů na Moravě. 

Jan z Rottalu byl na jednu stranu velmi tvrdý a vše-
ho schopný feudál, na druhou stranu ale mimořád-
ně schopný hospodář. Rozvinul hospodářskou pro-
speritu svých panství. Z Holešova vytvořil centrum 
celého obrovského dominia. Podporoval řemeslnou 
výrobu a obchod, stabilizoval vztahy mezi holešov-
skými cechy a křesťanskými a židovskými podni-
kateli. Vytvořil a z velké části realizoval velkolepou 
urbanistickou koncepci města, která je v hrubých 
obrysech zachována dodnes a vytváří tak i součas-
nou podobu Holešova. Významnou roli v  těchto 
stavebních zásazích hrál císařský dvorní architekt 
F. Luchese a jeho žák G.P. Tencalla. Především na 
místě poničeného renesančního zámku vybudoval 
velkolepý manýristický zámek, správní centrum 
svého dominia s velkolepou zahradou. Za Žopskou 
bránou začal s výstavbou ulice, dnešní Masarykovy, 
s dominantou palácové budovy panského pivova-
ru. Mezi ní a Plačkovem na vzniklém trojúhelníko-
vém prostranství, nechal vybudovat nový městský 
hřbitov s Lucheseho osmibokou kaplí sv. Kříže. Za 
Přerovskou branou vznikla na místě staršího drob-
ného osídlení další hlavní ulice, dnešní Palackého. 
Filiberto Luchese tehdy rovněž vytvořil plány na 
přestavbu farního kostela uprostřed náměstí. Janu 
Rottalovi v jeho aktivitách pomáhali úředníci - re-
genti Jindřich Halama z Jičína a Jakub z Engelštej-
na, dále Tomáš Bořinský, Jan Simoník a purkmistři 
Mikoláš Poláček, Tomáš Písecký, Jan Prenda a Jan 
Ležatka. 

Hrůzy třicetileté války

Hrůzy třicetileté války

Jan hrabě z Rottalu

Zámek a kostel na dobové vedutě (výřez)

Erb pánů z Rottalu

Všechny panely on-line ke stažení na:   
www.holesov.cz | www.holesov.info

Hejtmanský meč Jana z Rottalu



Jan z Rottalu zemřel v roce 1674 ve Vídni bez muž-
ských potomků. Celého jeho dominia se ujal jeho 
vzdálený synovec, Jan Kryštof, svobodný pan z Ro-
ttalu. Ten pokračoval ve velkorysé přestavbě farního 
kostela, dokončil stavbu panského pivovaru, který 
zřejmě v zimních měsících obývali příslušníci panské 
rodiny. Ze svého rozsáhlého panství, které se rozlo-
hou a hospodářským významem vyrovnalo knížectví, 
vytvořil Jan Kryštof z Rottalu fideikomis (tedy nedě-
litelný a nezastavitelný majetek, děděný vždy jedním 
mužským příbuzným). Jan Kryštof zemřel v roce 1699. 
Panství zdědil jeho syn Jan Zikmund, svobodný pán 
z Rottalu, který dokončil přestavbu farního kostela 
(stavební část). Oba posledně jmenovaní Rottalové 
pokračovali v podpoře hospodářského rozvoje domi-
nia, a především města Holešova. Když v roce 1717 ze-
mřel Jan Zikmund z Rottalu, holešovský fideikomis 

zdědil jeho syn, František Antonín, svobodný pan 
z Rottalu. Byl rovněž mimořádně schopným hos-
podářem, navíc se vřelým vztahem k umění. V roce 
1718 se mu podařilo zrušit stavební uzávěru nad 
zámkem, vyhlášenou olomouckým biskupstvím 
a dokončit výstavbu jihozápadního křídla a druhé-
ho poschodí zámku. V tomto roce také ve velkém 
sále vybudoval zámecké divadlo. V roce 1718 se ože-
nil s Marií Cecílií, hraběnkou z Trauttmansdorffu, 
která ještě posílila jeho vztah k umění. 

Kaple sv. Brigity ve Vídni, podle jejíhož projektu  
byla postavena kaple sv. Kříže v Holešově

Původní podoba nádvoří zámku  
před vyplněním arkád ve 2. a 3. patře.  

Rekonstrukce J. Štětina.
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, pán na Holešově

J. Nohýl /13 let/ K. Kopečková /8 let/



Páté století našeho města není na první pohled do-
bou převratných historických změn, k  jakým došlo 
v minulých i nastávajících staletích. Konec vlády Kar-
la VI. a díky pragmatické sankci nástup Marie Terezie 
na trůn rakouského císařství však přinesly řadu změn 
v životě obyvatel mocnářství.

Na počátku tohoto období vlastnil holešovské panství 
již čtvrtý člen štýrského rodu Rottalů na Moravě – Fran-
tišek Antonín. Zdědil nedostavěnou budovu zámku, 
k  jejímuž dokončení za jeho života přispěl i  vyhraný 
dlouholetý spor s biskupstvím. Díky zastávaným funk-
cím hradišťského krajského hejtmana, císařského taj-
ného rady a přísedícího zemského soudu měl se svým 
důrazným způsobem jednání otevřenou cestu ke kari-
éře vysokého státního úředníka. Jeho prestiž výrazně 
zvýšilo také jeho povýšení do hraběcího stavu ve 40. 
letech 18. století. Úřad jej však nelákal, věnoval se pře-
devším rozvoji a zvelebování svých panství. 

Společně s manželkou Marií Cecilií z Taruttmannsdor-
ffu  vytvořili v zámku centrum kulturního dění. Provozo-
vala se v něm převážně italská opera, pro kterou vytvá-
řela podmínky zámecká kapela s kapelníkem Ignácem 
Holzbauerem, skladatelem evropského formátu. 

S přispěním Františka Antonína vznikla i  řada církev-
ních památek. Nechal postavit chrám P. Marie Vítězné 
a jejího Nanebevzetí na Svatém Hostýně,  kostel sv. Jiljí 
v Bystřici p. H.,  kostel Nejsvětější Trojice v Mysločovi-
cích. Pro řád trinitářů, které povolal do Holešova v roce 
1747, nechal přestavět kostel sv. Anny a objednal evrop-
sky unikátní výzdobu kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie, dostavěného v roce 1708. Po smrti hraběnky Marie 
Cecílie ke kostelu nechal přistavět nádhernou  Černou 
kapli s podzemní kryptou.

Smrtí Františka Antonína zanikl rodinný fideikomis.  
Jeho panství bylo rozděleno a vlastníky Holešova se 
stali tři nezletilí potomci Marie Maxmiliány, druhé dce-
ry Františka Antonína, která byla manželkou hraběte 
Františka Leopolda Nadasdyho.  V roce 1771 si však oba 
starší sourozenci nechali vyplatit své podíly a ponechali 

panství sestře Marii Barboře, která je dobrým hospo-
dařením zvětšila o sousední Rymice a Všetuly. V roce 
1766 se provdala za uherského šlechtice Ludvíka Ru-
dolfa Erdödyho a  dále zvelebovala holešovský zá-
mek. Po její smrti v roce 1811 se stal Holešov dědic-
tvím jejích dvou synů rovným dílem. 

Městská správa sídlila na radnici na náměstí v domě 
č.32/33. Ve dvoře za domem byla veřejná studna 
a šatlava s bytem dozorce. V letech 1724 a 1728 byla 
budova zasažena požáry, které zasáhly tuto část ná-
městí.  

V  čele města stál starší purkmistr, mladší purkmi-
str a  několik radních. Kromě toho zde byl rychtář, 
který vykonával soudní pravomoc a  reprezento-
val vrchnost vůči měšťanům, o zápisy právních po-
řízení do městských knih se staral městský písař. 
V době josefinských reforem byl v Holešově zřízen 
magistrát, který byl ovšem již v  roce 1786 zrušen.                                                                                                                                          
                                                                                                                                      
V roce 1791 mělo město podle soupisu 218 domů, jež 
obývalo 3471 obyvatel. Sídlila zde řada řemeslníků, 
které sdružovalo 13 cechů, z nichž nejstarší byl cech 
řeznický. Ve druhé polovině 18. století cechy dosud 
měly své místo ve společnosti. 

Ve městě žilo stále množství tajných nekatolíků, pro-
testantismus zde měl hluboké kořeny. Toleranční pa-
tent Josefa II. z roku 1781 je sice zrovnoprávnil s ka-
tolíky, ale cesta k jejich úplné emancipaci byla ještě 
dlouhá.

Město utrpělo velké škody následkem válečných udá-
lostí, zejména v době vlády císařovny Marie Terezie 
(1740 – 1780).  Války o  dědictví rakouské přivedly 
do města v roce 1742 několikrát pruské vojsko, o je-
hož ubytování a stravování se muselo postarat město 
i panství. Prušáci konfiskovali obilí i koně a navíc pro 
nezaplacení vysokých válečných pokut zatkli a od-
vezli do vězení purkmistra Leopolda Reuttera a měš-
ťana Jana Tomaštíka. Sedmdesátiletý Tomaštík, kte-
rého po pár týdnech zajetí pohodili u Olomouce do 

Plán zámecké zahrady z poloviny 18. století 

Náměstí v 1.  polovině 19. století

Bitva u Slavkova 1805 

F. X. Richter

Chrám P. Marie Vítězné na sv. Hostýně

Město na vedutách z I.poloviny 18.století

Všechny panely on-line ke stažení na:   
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František Ant. Rottal Marie Cecilie z Trauttmannsdorffu 



příkopu, na následky útrap zemřel.

Válečným škodám se město nevyhnulo ani v období 
napoleonských válek. Ve městě a jeho okolí se sice ne-
bojovalo, ale obyvatelé trpěli průjezdy vojsk městem 
a vysokými rekvizicemi peněz a potravin, přičemž větší 
škody způsobily spojenecké armády Rakouska a Rus-
ka. Do dvou polních lazaretů byli přiváženi vojáci ze 
slavkovského bojiště. Téměř tisíc jich zde zemřelo na 
následky zranění i na infekční choroby.

Holešov byl ale také místem, z něhož vzešlo v 18. sto-
letí několik velkých osobností: skladatel a  pedagog  
F. X. Richter  (1709 – 1789), J. A. Hanke, prof. českého 
jazyka a literatury (1751 – 1806),  malíř a literát Ignác 
Chambrez (1758 – 1842). 

Postavník cechu pekařů a mlynářů Titulní list opery ARTASERSE 1733Kostel sv. Anny

Zámek - kolorovaná kresba 1810  

Karolína Novotná  /12 let/ K. Píš /10 let/



Devatenácté a  začátek dvacátého století je dobou 
velkých událostí a změn. Ty se odrazily i  v poklid-
ném životě venkovského  města, které mělo v roce 
1835  něco málo přes 5000 obyvatel, zabývajících se 
řemeslem a obchodem. Většina z nich měla i zahradu 
nebo kus pole, z nichž získávala základní obživu. Na 
říčce Rusavě a na jejím náhonu, tekoucím městem, 
bylo několik vodních mlýnů a v okolí i mlýny větrné. 
Také panský pivovar a  hospodářský dvůr zatím 
nenaznačovaly nástup průmyslové výroby.

Karel hrabě Erdödy v závěti odkázal holešovské pan-
ství své starší dceři Barboře, provdané z Vrbna, která 
je převzala po jeho smrti v roce  1833. Erdödyové patřili 
k nejvyšší aristokracii v Uhrách, ale nová holešovská 
paní se přivdala také do rodiny dobře majetkově zajiš-
těné.  Vrbnové měli navíc kromě majetku i pevné po-
stavení u císařského dvora ve Vídni  a Barbora se tak 
dostala po sňatku do skvělého prostředí vídeňských 
salonů. Manžel Evžen z Vrbna zemřel  v roce 1848, ho-
lešovské panství předala Barbora do vlastnictví jejich 
prostřednímu  synovi  Rudolfovi již o dva roky dříve. 
Rudolf se nikdy neoženil, majetek proto dědili Vrbnové 
z mladší rodové větve, podle závěti hraběte Rudolfa 
Holešov připadl v roce 1883 teprve devatenáctiletému 
Rudolfu Kristiánovi z Vrbna. Z jeho druhého manžel-
ství s princeznou Elvírou Bavorskou se stal jejich starší 
syn Rudolf Ludvík posledním  šlechtickým majitelem 
panství.

Skutečné změny ve správě říše i jednotlivce přinesl rok 
1848. Na císařský trůn nastoupil osmnáctiletý František 
Josef I. Do Vídně byl svolán říšský sněm, který zrušil 
robotu a  poddanství a  měl připravit ústavu monar-
chie. Než tak ale stačil učinit, byl přeložen do Kromě-
říže a v březnu 1849 rozehnán vládou, která připravi-
la vlastní oktrojovanou ústavu. Podobně jako v jiných 
městech byla i v Holešově založena ozbrojená unifor-
movaná Národní garda, která měla pomoci v případě 
potřeby udržovat pořádek.

Vrchnostenský systém zanikl s nástupem nové státní 
správy a volených zástupců obecní samosprávy. Ho-

lešov se stal sídlem okresního hejtmanství. Prvním 
voleným starostou města se stal v červnu 1850 Jo-
sef Thomastik a  radnice vedená v  letech 1828 až 
1848  magistrátem, začala úřadovat česky.  Obecní 
úřad byl v roce 1855 přemístěn do obecního domu 
na náměstí (č. p. 11) a  dosavadní budova radnice 
byla po opravě pronajata státu pro umístění okres-
ního soudu a berního úřadu.

Další politické změny umožnily vznik českých spol-
ků,  již v roce 1861 to byl Čtenářský spolek a téměř 
současně  pěvecký spolek Podhoran. Také charak-
ter města se začal měnit. V roce 1878 byla zbourána 
první z městských bran, v roce 1882 získalo město 
železniční spojení na trati Kojetín – Valašské Mezi-
říčí. Byly postaveny nové školní budovy měšťanské 
školy a zemské vyšší reálky.

Zemědělství a  řemeslnou výrobu začal jako zdroj 
obživy obyvatelstva nahrazovat rozvíjející se prů-
mysl. Byly zrušeny cechy  a systém nahrazen živ-
nostenskými společenstvy.  Již od roku 1850 zde 
továrna Lazara Grätzera vyráběla kostní moučku, 
v roce 1863 začal s výrobou cukrovinek Philipp Kne-
isl, v roce 1882 byl dokončen cukrovar ve Všetulích.  
Koncem 19. století nastal rozvoj dřevařského prů-
myslu postavením továrny bratří Kohnů na nábytek 
z  ohýbaného dřeva, začátek 20. století znamenal 
nástup pletařské výroby ve městě. S rozvojem prů-
myslu souvisí i vznik peněžních ústavů – Občanské 
záložny, Kontribučenské záložny, Spořitelny města 
Holešova a Živnostenské záložny. 
K výrazným změnám patří zavedení telegrafu (1892) 
a  telefonního spojení (1903), v  témže roce začala 
i elektrifikace města. Po škodách, způsobených po-
vodní v roce 1910 začaly práce na regulaci Rusavy. 

V  červenci 1914 byla zahájena Hanácko-valašská 
národopisná výstava, na niž se město připravova-
lo dlouhou dobu.  Bohužel sarajevský atentát a ná-
sledná mobilizace způsobily její nucené ukončení 
a následovala čtyři léta  I. světové války.  Vznik re-
publiky v říjnu 1918 byl jen začátkem dalšího obdo-Všechny panely on-line ke stažení na:   
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bí v životě města, které se pozvolna vzpamatovávalo 
z válečných útrap.  Nebyl to začátek šťastný, neboť je 
spojen s  jedním z největších protižidovských pogro-
mů, jímž v prosinci 1918 vyvrcholily protižidovské ná-
lady a emoce občanů města. Bohužel při nich mimo 
zničeného majetku přišli o život dva lidé. 

Mezi známé osobnosti tohoto období patří například  
litograf Lambert Klabusay (1856-1921), starosta Záhli-
nic a poslanec říšské rady František Skopalík a „hole-
šovský obr“ Josef Drásal. Novostavba reálky Zahájení výstavy 1914

Továrna bratří Kohnů 29. říjen 1918

Nabídka zavedení elektřiny   
do místností  Čtenářského spolku 1905Josef Drásal

Cukrovar

Lukáš Brázdil S. Šlapáková /11 let/ P. Chytilová /6 let/



Také v tomto století Holešov prošel mnoha bouřlivými 
změnami společenských poměrů. Jejich bezděčným 
ukazatelem se stala socha T. G. Masaryka, prvního 
československého prezidenta. Odhalena v  roce 1928, 
odstraněna na podnět přisluhovačů německého oku-
pačního režimu v roce 1940; nalezena a vrácena na své 
místo po osvobození v  roce 1945, znovu odstraněna 
a zničena na příkaz komunistického režimu v roce 1953; 
po sametové revoluci nahrazena novou sochou v roce 
1994.

Na počátku století se Holešov pomalu vzpamatovával 
z útrap 1. světové války, ve které padlo přes 110 holešov-
ských občanů. Další oběti na životech si vyžádaly nemo-
ci, jako byl tyfus a španělská chřipka. Poslední pogrom 
způsobil odchod téměř poloviny židovských občanů, tak-
že i po připojení židovské obce k městu počet obyvatel 
stagnoval kolem čísla 6600.

Nová republika pozemkovou reformou rozdělila šlechtic-
ké velkostatky, což hrabatům z Wrbna zhoršilo jejich dří-
vější finanční potíže. Kus bývalých panských polí u ná-
draží koupila tělocvičná jednota Sokol a roku 1922 tam 
zřídila nové velké cvičiště. Podobně i tělocvičná jednota 
Orel r. 1934 vybudovala nové hřiště na bývalém panském 
pozemku za tratí. Vedle spolků sportovních se začaly 
opět rozvíjet také spolky náboženské, sportovní a nově 
i mládežnické. Po příchodu prof. R. Plajnera do Holešo-
va v roce 1929 nastal rozmach skautingu a v době hos-
podářské krize se mezi mládeží rozmohlo také trampské 
hnutí.

Poválečný sociální neklid rovněž zplodil i nové politické 
strany: například Národní demokracie, KSČ a pro Holešov 
specifické hnutí Československých fašistů, ze kterého se 
později stala celostátní strana Národní obec fašistická. 
Poválečná stavební činnost byla nejen vnějším projevem 
rozvoje města, ale také nástrojem k zajištění práce pro 
nezaměstnané. Ve 30. až 40. letech probíhala výstavba 
vodovodu a kanalizace. Vedle nádraží byla v roce 1925 
postavena nová soudní budova, na místě staré židovské 
palírny na náměstí vznikla v  roce 1937 funkcionalistic-
ká budova spořitelny, vznikaly nové obytné čtvrti. Kritic-
ký nedostatek levných bytů ve městě však vedl také ke 
vzniku kolonie nouzových chudinských domků na bře-
zích  Rusavy.

Mezi největší meziválečné projekty patřila výstavba 
areálu kasáren, do kterého se v  1937 nastěhoval 10. 
hraničářský prapor. Elitní obránci státních hranic se 
v Holešově dlouho nezdrželi. V neklidném roce 1938 
byli častokrát nasazováni  v pohraničí. Po mnichovské 
dohodě a  následné německé okupaci českých zemí 
v březnu 1939 byly jednotky hraničářů zrušeny a do 
kasáren se nastěhovaly prapory německé Schutzpoli-
zei.

Blížící se nacistické nebezpečí vnímaly hlavně židov-
ské rodiny. Mnohé se pokoušely emigrovat, některé 
poslaly do nejistého bezpečí v zahraničí alespoň své 
děti, aniž by tušily, že se s nimi už nikdy neuvidí. Po 
okupaci následovalo v několika vlnách zatýkání a také 
popravy: popraven byli například ředitel spořitelny A. 
Krištůfek a ředitel gymnázia L. Jaroš. V lednu 1943 bylo 
272 holešovských židů posláno do ghetta  v Terezíně 
a následně do vyhlazovacích táborů, kde 250 z nich 
zahynulo. To byl konec židovské komunity v Holešově. 
Předzvěstí zániku bylo vypálení Nové synagogy a její 
následné zbourání v  roce 1942. Majetek židů, stejně 
jako majetek popravených vlastenců byl konfiskován 
a rozdělen mezi Němce a české kolaboranty.

Holešov osvobodily jednotky 1. čs. armádního sboru 
dne 6. května 1945. Následovaly konfiskace majetku 
kolaborantů a zejména Němců, jakož i jejich interno-
vání v holešovském zámku a následný odsun do Ně-
mecka a Rakouska v roce 1946. V Holešově několikrát 
zasedal i  mimořádný lidový soud, který dva zrádce 
odsoudil k trestu smrti.

První poválečné volby v Holešově vyhrála lidová stra-
na, avšak po převratu v únoru 1948 byli lidovci ve všech 
vedoucích pozicích nahrazeni komunisty. V průběhu 
50. let pak následovalo znárodňování nejprve továren, 
posléze i drobných soukromých živností a jejich nuce-
né zapojení do větších národních podniků. Podobné 
nucené slučování postihlo i zájmové spolky a na ze-
mědělce dolehla nucená kolektivizace. Zestátněn byl 
i holešovský zámek, který se stal kulturním centrem 
celého okresu a sídlilo v něm muzeum, knihovna, ar-
chiv, divadlo, hudební škola a různé jiné instituce.

Osvobození Holešova

Odhalování sochy T. G. Masaryka  
v letech 1928 a 1945

Poslední bubnování před  
spuštěním městského rozhlasu

Panelová výstavba  
na sídlišti Novosady
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V roce 1953 bylo v Holešově otevřeno letiště, které slouži-
lo jak dopravnímu, tak i sportovnímu létání (příležitostně 
i vojenskému výcviku), zrušeno bylo v roce 2009 za účelem 
zřízení průmyslové zóny. Epocha socialismu byla charakte-
ristická také rozsáhlou výstavbou bytových domů a celých 
sídlišť, ale i velkých průmyslových areálů, díky kterým se 
znásobila zastavěná plocha města.

V roce 1950 byla k Holešovu připojena obec Všetuly a ze-
jména díky tomu počet obyvatel města v 60. letech pře-
sáhl 10 tisíc. V roce 1976 byly připojeny také okolní obce 
Bořenovice, Dobrotice, Količín, Přílepy, Tučapy a Žopy; po-
čet obyvatel se pak přiblížil k hranici 15 tisíc, kterou však 
nepřekročil, protože část těchto obcí se v roce 1990 opět 
osamostatnila.

V rámci správní reformy byl v roce 1960 po 110 letech exis-
tence zrušen holešovský okres. Většina obcí včetně Holešo-
va samotného byla  připojena k okresu Kroměříž. Význam 
města tím poněkud poklesl. Částečné obnovení prestiže 
přinesl vznik mikroregionu Holešovsko v roce 1999.

Průvod při oslavách 700 let města  
Holešova v roce 1972

Prvomájové oslavy v roce 1975

Anna Hanáková /12 let/ Tereza Mirynská /13 let/

Pohled na zámek před rokem 1937 přes bouranou Graetzerovu palírnu, na jejímž místě vyrostla 
později funkcionalistická budova Spořitelny



Holešov je město na pomezí Hané a Valašska v okrese 
Kroměříž ve Zlínském kraji a je tzv. pověřenou obcí 
3. stupně a centrem Mikroregionu Holešovsko. Místní 
části Holešova jsou: Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy 
a také Všetuly se samostatným katastrem. Rozloha je 
33,96 km² a počet obyvatel k 1. 1. 2022 je oficiálně 11 
502. Holešovem protéká říčka Rusava a nadmořská 
výška je 232 m. Holešov spravuje 23členné zastupi-
telstvo.

Výraznou proměnou prošel Holešov v 19. století, kdy se 
přetvářel v průmyslové město, podobně se do podni-
katelského dění zapsalo období po roce 1948 i s dras-
tickou změnou vlastnického práva výrobních prostřed-
ků s mnoha zločiny. Po postupném úpadku i s malou 
obnovou 1968 -70 došlo na začátku 90. let k velmi vý-
razné změně. 
Za posledních třicet let se podnikatelská struktura ve 
městě i regionu proměnila k nepoznání. Některé v tu 
dobu velmi důležité společnosti ukončily svou činnost 
(opravny MOPAS, pletárny Loana, Dřevopodnik, Cuk-
rovar atd.) a vznikaly nové subjekty. Ty už ale neby-
ly schopny zaměstnávat takové množství lidí (dříve 
i uměle). Ve městě nyní působí několik větších zaměst-
navatelů; např. Nestlé Sfinx; menší: výrobci nábytku 
Trachea a LENA, společnost ELKO EP zabývající sla-
boproudými technologiemi, stavební firma RAPOS, 
spol. Kuraray atd., ale především velké množství kva-
litních menších společností a živnostníků.

Pro rozvoj města je důležitá Strategická 360hektarová 
průmyslová zóna Zlínského kraje (r. 2009 zprovozně-
ná z bývalého letiště). Jde o jednu z největších rozvo-
jových ploch v ČR, která disponuje infrastrukturou a je 
připravena pro zpracovatelský průmysl, vědu, výzkum 
a služby, i když s omezeními z hlediska životního pro-
středí (prameniště pitné vody). Zóna je postupně ob-
sazovaná a působí tam správce spol. Industry Servis 
a např. rozvíjející se společnost Pokart, nová stanice 
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a vel-
mi důležitá meteorologická stanice.

Zázemí: V Holešově se nachází územní pracoviště Fi-
nančního úřadu a Katastrálního úřadu, kontaktní pra-
coviště Úřadu práce a především Městský úřad s insti-
tucemi obce s rozšířenou působností. Dále jsou městem 
zřízeny Technické služby a Tepelné hospodářství. Řím-
skokatolický děkanát a farnost spravuje přímo v Hole-
šově dva kostely a dvě kaple, Jednota bratrská modli-
tebnu podobně jako Adventisté Sedmého dne.

Holešov je napojen na železniční trať Kojetín - Va-
lašské Meziříčí a v současné době probíhá velmi ná-
ročná rekonstrukce celé železniční stanice i  jejího 
zabezpečení v hodnotě více než 300 mil. Kč. V roce 
2019 byla dokončena oprava autobusového nádraží 
(asi 35 mil. Kč).

Koncem 30. let se Holešov stal posádkovým měs-
tem a v 70. letech 20. stol. komunistický režim zřídil 
v areálu kasáren Vysokou školu SNB pro příslušní-
ky pohraniční stráže. Po roce 1990 zde vznikla Vyš-
ší a Střední policejní škola MV. V Holešově působí 
Gymnázium Lad. Jaroše (120 let) a město zřizuje 3 
mateřské školy s odloučenými pracovišti, 3 základní 
školy, Městské kulturní středisko (knihovna, muze-
um, galerie, kino, Drive club a muzejní expozice na 
zámku a dále kovárna, Šachova synagoga a židov-
ský hřbitov), Centrum pro seniory, Sport centrum 
s  krytým bazénem se saunou a  posilovnou, Stře-
disko volného času, Mateřské centrum aj.; působí 
zde i Základní umělecká škola F. X. Richtera, Odbor-
né učiliště a základní škola praktická, pošta, banky, 
státní a městská policie, hasičský sbor s jednotkou 
JPO2, Charita, zdravotnická zařízení a poradny, lé-
kárny, tělocvičny, víceúčelová hřiště, zmodernizova-
ný stadion Míru, Zámecké koupaliště, kluziště a řada 
služeb, markety, obchody a pohostinství.

Památky a společnost: Dominantou města je rekon-
struovaný raně barokní zámek s bohatou výzdobou, 
s francouzským parkem a pozoruhodným systémem 
vodních kanálů i s oborou (bažantnicí). S dějinami 
židovské komunity je spjata unikátní Šachova syna-
goga z 16. století tzv. polského typu a velmi význam-
né jsou sakrální památky – kostely Nanebevzetí P. 
Marie s Černou kaplí a sv. Anny, morový sloup atd.
Mezi nadregionální kulturní akce patří rodinný fes-
tival Holešovská Regata, celoroční festival klasické 
hudby Musica Holešov, Festival židovské kultury, 
Letní škola barokní hudby, Bluesový podzimek, pra-
videlné Dny města, Dožínky mikroregionu atd.
I v Holešově je oblíbená cyklistika, především horská, 
a již třicet let zde startuje a má cíl nejstarší a nejná-
ročnější maraton v ČR - oblíbený Drásal. Letos pod 
názvem NOVA Bikemaraton Drásal. Jedná se o zá-
vody horských kol v Hostýnských a Vizovických vr-
ších s nejdelšími trasami 176 a 115 kilometrů. V Ho-
lešově působí atletický klub, hraje se 2. liga házené, 
fotbalová divize a úspěšní jsou vzpěrači i  s mistry 
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Rekonstrukce autobusového nádraží  
byla dokončena v roce 2019

Rodinný festival Holešovská Regata

Bikemaraton Drásal

Dožínky Mikroregionu Holešovsko

Oprava Centra pro seniory

Probíhá oprava Sport centra  
včetně krytého bazénu

Rekonstrukce ulice Grohova, Očadlíkova  
a výstavba nového parkoviště



republiky a další sporty (florbal, mažoretky - mist-
ryně Evropy 2021) atd. 

Holešov spolupracuje s městy z okolních zemí. Part-
nerská města jsou slovenská - Turčianské Teplice, 
Topoľčianky a  Povážská Bystrica, z  Polska - hor-
noslezská města Pszczyna a Skawina, chorvatský 
Desinič a rakouský Gloggnitz.

V  oblasti investic město zrekonstruovalo za více 
než půl miliardy korun zámek a zámeckou zahradu, 
dále autobusové nádraží, v posledních letech ulice 
- Sušilovu, Havlíčkovu, Nár. bojovníků, 6. května, 
vybudovalo několik kruhových křižovatek a parko-
višť, stadion Míru a  nyní se opravují ul. Grohova, 
Plačkov, Třešnové sady a především Sport centrum 
s krytým bazénem (přes 120 mil. Kč) a parkovištěm, 
stejně tak i Centrum pro seniory (asi 45 mil. Kč). 
Významné jsou investice soukromých vlastníků - 
hodnotný a zajímavý areál Pivovaru i se zachova-
ným komínem pro čápy (2017-20), několik důle-
žitých objektů ve městě a nová převážně rodinná 
výstavba v rozvojových lokalitách.

A pro zajímavost: Nejčastější jména v obvodu jsou: 
Marie (735x), Petr (577x), Jiří (545x), Josef (539x), Jana 
(483x), Pavel (407x), Tomáš (405x), Jaroslav (380x), 
František (379x), Jan (378x), Martin (372x), Miroslav 
(355x), Ludmila (311x), Zdeněk (297x), Eva (297x).

Mikroregion Holešovsko tvoří přirozenou hranici 
Zlínského a Olomouckého kraje. Většinu území tvo-
ří zemědělská půda, v menší míře louky a pastviny. 
Lesy se rozkládají na 12 % plochy. V  současnosti 
mikroregion sdružuje 21 obcí s  centrem Holešov. 
Na území mikroregionu se nachází dvě památko-
vě chráněná území - Městská památková zóna Ho-
lešov od r. 1990, a Vesnická  památková rezervace 
Rymice (1995).

Budoucnost města a regionu: 
Z hlediska podnikatelského rozvoje Holešova a ce-
lého regionu je důležitá výstavba dálnice D49. Ta 
byla opětovně zahájena (od září 2008 ji zdržoval 
nedostatek peněz, nezájem vlády a ve velké míře 
připomínky ekologů - „křeček“). Po letech soudních 
tahanic byla v roce 2021 na podzim stavba podruhé 
zahájena. Nyní probíhá odvoz orné půdy a připra-
vuje se druhá etapa, a to tvorba podloží nové komu-
nikace, stavění mostů, propustků atd. Dálnice má 
spojit střední a  východní Moravu se Slovenskem, 
má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Hole-
šova - přes Holešov - a Zlína. Náklady na výstavbu 
úseku Hulín - Fryšták dnes činí 5,96 miliardy korun 
(bez DPH).

Skutečnosti, jež mohou ovlivnit další budoucnost 
a  rozvoj města, je mnoho. Jedná se především 
o možnosti vytvoření rozvojových ploch pro bydle-
ní a podnikání. V obou oblastech město Holešov na 
tom není nejhůře: Holešov má pro bydlení připra-
venou lokalitu „Pod Želkovem“ a také „Za Kozrálo-
vem“. Z hlediska podnikání má velký potenciál prů-
myslová zóna, ale i další lokality - tzv. brownfieldy. 

Muži 
(do 15 let) 

798

Muži 
(nad 15 let) 

4 742

Ženy 
(do 15 let) 

775

Ženy 
(nad 15 let) 

5 187

Celkem
 

11 502

Vizualizace - rekonstrukce kina Svět  
s přemístěním knihovny do těchto prostorVizualizace - hřiště u 2. ZŠVýstavba D49

Strategická průmyslová zóna v první třetině roku 2022

Podobně je vhodné pro rozvoj a rozšiřování bydlení 
využívat místa ve městě („za Albertem“, „za polikli-
nikou“ apod.).

Pozitivní je, že že nízká zadluženost města a jeho 
ekonomická i  společenská stabilita dávají příleži-
tost v  delším časovém horizontu pro financování 
významných projektů. Mnoho ale závisí na růstu 
cen, platů, energií, stavebních prací, dopravě, růstu 
provozních výdajů i stagnaci ekonomiky.

A priority města do budoucích let? Následující roz-
vojové záměry se již projekčně či smluvně připravují 
a v budoucnosti naše město dále obohatí a podpo-
ří jejich realizaci v dopravě to je vybudovat kruho-
vou křižovatku ve Všetulích, rekonstruovat ul. Pře-
rovská a kruhovou křižovatku, zásadní a důležitá je 
rekonstrukce kina Svět s přemístěním knihovny do 
těchto prostor, rekonstrukce 2. patra zámku, vybu-
dování kluziště, víceúčelového hřiště pro házenou, 
hřiště u 2. ZŠ, další regenerace zeleně, a také chod-
níky a ulice Očadlíkova, ul. Plačkov, Bartošova atd.

Občané města na to potenciál mají a díky své píli 
a odhodlání dokázali již mnoho. A to nejen v ob-
lasti investic, ale i v kultuře, sportu a v poslední 
době i v pomoci druhým a potřebným. Díky tomu 
je Holešov centrem nejen regionu ale velmi vý-
znamnou částí kraje.



Největším bohatstvím každé země, každé obce, jsou její lidé. A to zejména lidé, kteří významným (samozřejmě pozitivním) způsobem ovlivnili své okolí. Holešov má velké štěstí, protože jeho bohatství, spočívající ve významných 
rodácích či občanech města je mimořádně velké. Tvoří jej především vědci, spisovatelé, kulturní pracovníci, umělci. Zajímavé (a asi i pozitivní) je, že žádní politici. Zde je uvedeno jen několik nejvýznamnějších Holešováků, kteří 
se zapsali do historie Evropy i našich zemí – jejich význam vysoce přesáhl naše město. Nejsou zde zdaleka uvedeni všichni, jen jakýsi více či méně reprezentativní výběr z nich

Řada významných osobností našeho města zůstala Holešovu věrná po většinu svého života. Svou energii, nadání, pracovitost a inteligenci věnovali rozvoji svého města. Zasloužili se o organizování místního společenského 
a kulturního života, o záchranu, využití a rozvoj řady významných památek, o popularizaci historie a současnosti města Holešova. Bez nich by Holešov nebyl tím, čím je nyní. Připomeňme si opět některé z nich.

Böhm Jaroslav  
(8. 3. 1901 Holešov – 6. 12. 1962 Praha)

Zakladatel moderní české archeologie a organizátor 
archeologického bádání. Vystudoval archeologii na 
FF UK v Praze. Od roku 1939 až do své smrti byl 
ředitelem  Státního archeologického ústavu v Praze. 
V roce 1946 byl jmenován docentem a přednášel na 
univerzitách v  Praze a  v  Olomouci. Prováděl výz-
kumy z období pravěku, vědecká publikační činnost 
obsahuje na 200 titulů, např.  Kronika objeveného 
věku (1941), Naše nejstarší města (1946). Stál u zro-
du Československé akademie věd. V roce 1962 byl 
zvolen prezidentem Mezinárodní unie věd prehis-
torických a protohistorických. 

Alex František  
(11. 8. 1913 Drahotuše – 24. 6. 1988 Kroměříž)

Katolický kněz a děkan, hudební historik, editor bib-
liografických tisků, sběratel umění, ochranář na úse-
ku památkové péče, vlastivědný pracovník. Od roku 
1942 působil v Holešově. V roce 1969 byl ustanoven 
děkanem holešovské farnosti, 1977 jmenován  tit-
ulárním kanovníkem Kolegiátní kapituly v Kroměříži, 
ale působil i nadále v Holešově. Od mládí projevov-
al zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění, byl 
členem mnoha sdružení a spolků, patřil mezi zakla-
datele holešovského vlastivědného kroužku. Věno-
val se dílu Petra Bezruče, vlastnil cennou sbírku 
různých vydání jeho Slezkých písní, Máchova Máje, 
Babičky Boženy Němcové, Erbenovy Kytice. Z jeho 
cenné knihovny vlastní holešovská městská knihovna 733 svazků. Vydal mnoho 
soukromých tisků, grafických cyklů, novoročenek ex libris aj., je autorem soupisu 
Bezručova poezie v české hudbě: soupis zhudebněných básní Petra Bezruče (1962).

Jan z Holešova  
(asi 1366 Holešov – 1436 Rajhrad)

Bohoslovec doby husitské a člen benediktinského 
řádu. Sloužil jako farář ve Slušovicích, po univer-
zitních studiích v  Paříži působil jako benediktin-
ských  mnich v Břevnovském klášteře a od roku 1420  
v Rajhradě u Brna, kde také zemřel. Jan z Holešova 
byl autorem řady spisů a velký znalec slovanských ja-
zyků. V roce 1397 sepsal komentář k písni Hospodine, 
pomiluj ny, jenž měl napomoci lepšímu porozumění 
textu. Jeho nejvýznamnějším dílem je rukopis Lar-
gum sero (Štědrý večer) o štědrovečerních zvycích 
a pověrách, které patří k nejstarším záznamům lidové 
slovesnosti v českých zemích a bylo vydáno i tiskem.
Je pravděpodobným autorem díla Orthographia  
Bohemica, které odstranilo z českého pravopisu spřežky a zavedlo diakritická  
znaménka.

Richter František Xaver  
(1. 12. 1709 Holešov – 12. 9. 1789 Štrasburk)

Český barokní hudební skladatel, houslista, uči-
tel hudby a zpěvák, představitel tzv. Mannheimské 
školy. Hudební vzdělání získal ve Vídni, Itálii, Francii, 
Holandsku a Anglii. Působil ve Stuttgartu, v Ettalu, 
kde složil svou první známou skladbu - oratorium 
Der Mensch vor Gottes Gericht. Od roku 1740 půso-
bil jako kapelník v Kemptenu, kde složil své dílo Te 
Deum. V  roce 1747 odešel Richter do Mannheimu 
do kurfiřtského orchestru. Dvorním komorním skla-
datelem byl jmenován roku 1768. Během mann-
heimského období napsal 80 symfonií a také učeb-
nici hudební skladby Harmonische Belehrungen 
(1767). V roce 1769 odešel do Štrasburku, kde se stal kapelníkem dómského sboru 
v katedrále Notre-Dame. Zde skládal především chrámovou hudbu a byl zde činný 
do konce svého života. V zahradě holešovského zámku je od roku 1959 skladatelova 
busta.

Drásal Josef   
(4. 7. 1841 Chromeč u Litovle – 16. 12. 1886 Holešov)

Nejvyšší člověk, který dle dochovaných údajů žil 
v  českých zemích. Od roku 1860 žil v  Holešově. 
V dospělosti dosáhl výšky kolem 242 cm při váze 186 
kg. O jeho síle se traduje řada historek. V Holešově 
se také setkal s hostinským Janochem a nechal se 
přesvědčit, aby vystupoval ve varietních podnicích. 
Za téměř dvacet let tak spolu procestovali řadu ev-
ropských zemí. Vystupoval v hanáckém kroji a jeho 
vystoupení zhlédli i císaři – francouzský Napoleon III. 
a německý Vilém II. Po návratu do Holešova si Josef 
Drásal zakoupil dům na Plačkově. Zemřel ve věku 45 
let. Památky na něj jsou uchovány v holešovském 
a olomouckém muzeu, jeho jméno nese cyklistický 
závod Bikemaraton Drásal.

Groh Vladimír   
(26. 1. 1895 Holešov – 30. 9. 1941 Brno)

Klasický filolog a historik. Studoval v Praze a v Římě. 
Působil na Univerzitě Karlově v Praze, na Filosofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v letech 
1936-1937 zastával funkci děkana. Pracoval i na Uni-
verzitě Komenského v Bratislavě. Během nacistické 
okupace se účastnil odboje v rámci odbojové skupiny 
Obrana národa. V  únoru 1941 byl zatčen a  téhož 
roku popraven v brněnských Kounicových kolejích. 
Jeho dílo, psané česky i italsky, obsahuje 170 větších 
i menších prací, např. Starý Řím (1931) a Starověk I. 
Dějiny Blízkého východu a řeckých počátků (1935).

Sabbatai (Šabtaj) ben Meir ha Kohen 
(1621 Amstivov, Litva – 8. 2 1663 Holešov)

Rabín, významný židovský učenec, známý pod jmé-
nem Šach. Již za jeho mládí jej považovali za jed-
nu z největších židovských autorit. Působil ve Vilně 
v Litvě. Po okupaci Vilna ruskými vojsky v roce 1655 
vypukly pogromy a Šach uprchl. Působil v Praze, ve 
Strážnici a od roku 1658 až do své smrti v Holešově. 
Je pochován na holešovském židovském hřbitově 
a jeho hrob navštěvují Židé z celého světa. Na jeho 
počest se místní Stará synagoga nazývá Šachova 
synagoga. Šach je autorem mnoha knih, z nichž se 
nejvíce proslavily Siftej Kohen (Rty knězovy) z roku 
1646. 

Sarkander Jan   
(20. 12. 1576 Skočov v Polsku – 17. 3. 1620 Olomouc)

Katolický kněz a  mučedník, svatořečen 21. května 
1995 papežem Janem Pavlem II.  V roce 1607 byl vy-
svěcen na kněze.  Na farnost v Holešově nastoupil 
v roce 1616, kde se stal zpovědníkem Ladislava Popela 
z Lobkovic, který nařídil rekatolizaci. Když Lobkovic 
ztratil přechodně svůj vliv, Sarkander pobýval v Kra-
kově. V listopadu 1619 se vrátil do Holešova. V úno-
ru 1620 vtrhlo na Moravu polské kozácké vojsko, 
tzv. lisovčíci. Při svém tažení lisovčíci systematicky 
rabovali, vypalovali a vraždili obyvatele moravských 
měst. 6. února stanuli před Holešovem, kde jim vy-
šel vstříc Jan Sarkander s věřícími. Holešov byl zach-
ráněn, ale Sarkander byl v  podezření, že během 
svého pobytu v Polsku na Lobkovicův příkaz dojednal vpád lisovčíků na Moravu. 
Byl zatčen a vyslýchán právem útrpným v Olomouci. Zemřel na následky mučení 17. 
března 1620.

Fialová Vlasta   
(5. 6. 1896 Holešov – 6. 2. 1972 Brno)

Historička, redaktorka, pedagožka. Doktorát získa-
la v  roce 1935 na základě rozboru tzv. Kroniky 
holešovské. Roku 1949 nastoupila do Moravského 
muzea v  Brně, kde byla vedoucí historického od- 
dělení. Od roku 1956 vedla archeologický výzkum 
v  Kralicích nad Oslavou, kde se jí podařilo objevit 
pozůstatky tiskárny Jednoty bratrské. V Kralicích byl 
její zásluhou postaven Památník Bible kralické. Pravi-
delně přispívala do časopisu Naše Valašsko (později 
Valašsko), kde působila i  jako šéfredaktorka. Publi- 
kovala řadu odborných studií a výsledků svých výz-
kumů. Je autorkou knihy Jan Adam z Víckova (1935) 
a Kroniky holešovské 1615-1645 (1940).

Janovský Rudolf  
(16. 9. 1873 Žeranovice – 18. 9. 1935 Holešov)

Čestný občan města Holešova, vrchní ředitel městské 
spořitelny, vlastivědný badatel, sběratel a archeolog. 
Ve třech letech se s rodinou přestěhoval do Holešo-
va. V  roce 1898 byl zvolen městským tajemníkem 
i  účetním Spořitelny města Holešova. Po osamo-
statnění spořitelny od města v roce 1911 byl jmeno-
ván správcem spořitelny a později jejím ředitelem. 
Ve spořitelně pracoval 37 let a za jeho působení se 
spořitelna stala největším peněžním ústavem v teh-
dejším holešovském okrese. Císařem Františkem Jo-
sefem I. mu byl propůjčen „Válečný kříž za občanské 
zásluhy III. třídy“. Ve svém volném čase se věnoval 
archeologii, sběratelství a vlastivědné činnosti. Jano-
vského archeologická sbírka se stala základem pro vznik  muzea v Holešově. Sepsal 
170 časopiseckých a novinových článků zaměřených na různá vlastivědná témata. 
Zemřel v 62 letech a pochován je na holešovském hřbitově. 

Očadlík Mirko   
(1. 3. 1904 Holešov – 26. 6. 1964 Praha)

Hudební vědec, kritik a pedagog.  V letech 1928-1950 
pracoval v Československém rozhlase, od roku 1945 
jako programový ředitel. Přednášel dějiny hudby na 
AMU, roku 1952 byl jmenován profesorem katedry 
hudební vědy na Fakultě filosoficko-historické UK, 
kde v letech 1954-1958 zastával funkci děkana. Člen 
řady vědeckých ústavů, ředitel Ústavu pro dějiny 
hudby. Byl oceněn řadou vyznamenání. V roce 1964 
mu bylo uděleno čestné občanství města Holešova. 
Pohřben je na Vyšehradě.  Autor stovek novinových 
článků, desítek knih a literárně kritických prací týka-
jících se hudby. Největší znalec díla Bedřicha Smetany. Založil dvě hudební periodi-
ka. Mezi jeho díla patří např. Svět orchestru (1942), Svět orchestru II (1946), Tvůrce 
české národní hudby Bedřich Smetana (1945). Část knihovny, kterou odkázal městu 
Holešov, je uložena v Městské knihovně Holešov. 

Winder Ludwig   
(7. 2. 1889 Šafov – 16. 6. 1946 Baldock, Anglie)

Český německy píšící spisovatel,  novinář a literární 
kritik židovského původu. V jeho šesti letech se rodina 
přestěhovala do Holešova, kde jeho otec Max Win-
der učil v židovské škole. L. Winder patřil k nejagil-
nějším a nejvzdělanějším novinářům a publicistům. 
Patřil mezi členy tzv. Pražského kruhu, přátelil se 
s Franzem Kafkou, Maxem Brodem aj. Napsal přes 
tři tisíce studií, recenzí, esejů, fejetonů, glos, úvod-
níků, divadelních kritik, 10 románů a  řadu dalších 
próz. Mezi jeho nejznámější romány patří Die jüdis-
che Orgel (Židovské varhany, 1922) a Der Thronfol-
ger : ein Franz-Ferdinand-Roman (Následník trůnu, 
1938).

Hanke z Hankenštejna Jan Alois   
(24. 5. 1751 Holešov – 26. 3. 1806 Prostějov)

Knihovník, slavista a autor vlasteneckých knih. Han-
ke studoval na univerzitách v  Olomouci a  ve Víd-
ni, od roku 1777 pracoval v  olomoucké knihovně. 
Od roku 1791 působil v Prostějově jako tlumočník a 
překladatel především z francouzštiny. V roce 1796 
byl povýšen do šlechtického stavu. Autor řady prací, 
jako Empfehlung der böhmischen Sprache und Li- 
teratur (1783) či Versuch über die Schifftbarmachung 
des Flusses March und Handlung der Mährer (1784). 
Obě díla do češtiny přeložil a vydal pod názvem Do-
poručení české řeči a literatury a Pokus o splavnění 
řeky Moravy a obchod Moravanů v roce 1973 prof. 
Julius Dolanský. Hanke psal i česky pod pseudonymem Jan z Kohútovic. Roku 1804 
vydal sborník o slovanském národopisu Slavenka. V jeho literární pozůstalosti byly 
nalezeny i pořekadla, přísloví, ukázky písní a valašského nářečí.

Jaroš Ladislav  
(10. 5. 1880 Čechy u Přerova – 18. 6. 1942 Brno)

Čestný občan města Holešova, starosta Soko-
la Holešov, profesor a  později ředitel gymná-
zia v  Holešově, kde působil v  letech 1905-1939. 
V  Holešově se zapojoval do osvětové práce, pro- 
pagoval přátelství s  Francií, získal vyznamenání 
Stužka Čestné legie, které však po Mnichovské 
dohodě vrátil. V období okupace se stal velitelem 
Obrany národa pro jihovýchodní Moravu, v  roce 
1941 byl za svou odbojovou činnost zatčen gesta-
pem a  18. června 1942 popraven v  Kounicových 
kolejích v Brně. V roce 1946 byla na vrcholu Jehel-
níku odhalena pamětní deska s textem: Vzpomeňte 
bratra Jaroše, starosty Sokola Holešov, ředitele reál-
ného gymnázia, turisty, lyžaře a milovníka tohoto kraje. Pamětní deska byla také 
Ladislavu Jarošovi odhalena v roce 1997 ve vestibulu holešovského gymnázia, které 

Wolf Gerson  
(16. 7. 1823 Holešov – 29. 10. 1892 Vídeň)

Židovský náboženský učitel, publicista a  historik. 
Roku 1836 odešel z Holešova do Mikulova, o tři roky 
později odchází studovat do Vídně. Již během studií 
se věnoval žurnalistice, později se stává učitelem 
náboženství pro židovskou komunitu ve Vídni. V rám-
ci této činnosti dohlížel na všechny vídeňské židovské 
náboženské školy. V roce 1854 byl jmenován rabínem. 
Publikoval řadu spisů, které se zabývaly především 
dějinami Židů v Čechách, na Moravě a v Rakousku. 
Napsal na dvě stě literárních prací v němčině, např. 
Ferdinand II. und die Juden (Židé za Ferdinanda II., 
1860), Judentaufen in Oesterreich (Dějiny Židů ve 
Vídni, 1876).

Pedagog a skaut, skautskou přezdívkou Táta. Půso-
bil jako středoškolský pedagog v Prostějově, v roce 
1926 získal doktorát z přírodních věd. V  roce 1929 
se přestěhoval do Holešova, kde učil na gymná-
ziu. Během 2. světové války byl gestapem zatčen 
a  vězněn. Po osvobození se stal předsedou re-
volučního Městského národního výboru v Holešově 
a  předsedou okresní organizace sociální demokra-
cie. Do voleb v roce 1946 zastával i funkci předsedy 
Okresního národního výboru. V  roce 1949 odmítl 
podepsat spolupráci s  prokomunistickou Národní 
frontou, načež mu byla na určitou dobu zakázána pedagogická činnost. Po návra-
tu do školství byl často překládán na různé školy.  Jeho skautská kariéra započala 
v roce 1916. Byl opakovaně zvolen náčelníkem československého Junáka, nositelem 
nejvyšších skautských vyznamenání. Čestný občan města Holešova.

Plajner Rudolf   
(5. 4. 1901 Prostějov – 23. 6. 1987 Jílové u Prahy)



Nelly Sofie Gažová Nikola Viznerová

Tereza Rygálová /13 let/

N. Marková /12 let/

Kristýna Janálová /6 let/

Kneisl Rudolf  
(10. 4. 1877 Holešov – 16. 10. 1955 Bad Reichenhall, Bavorsko)

Podnikatel v potravinářské výrobě. Po otci převzal 
se svým bratrem Philippem firmu na výrobu kan-
dytů a  cukrovinek v  Holešově, založenou v  roce 
1863. Podstatně rozšířili sortiment a  výrobu, a  tak 
v letech 1910-1911 nechali postavit novou továrnu ve 
Všetulích. Podnik zaměstnával na 500 lidí. Od roku 
1912 se Rudolf Kneisl stal jediným majitelem. Firma 
měla více než 60 prodejen, ve kterých prodávala 
čokoládové výrobky, dražé, želé aj., řídila se heslem 
Vždy bezvadné zboží. Po ukončení 2. světové války 
byla firma zkonfiskována a znárodněna. 

Reinberger Jiří  
(14. 4. 1914 Brno – 28. 5. 1977 Praha)

Varhanní virtuos, varhanní a  varhanářský expert, 
hudební pedagog a skladatel, nositel titulu zasloužilý 
umělec. V Holešově prožil své mládí. Od roku 1946 
působil na Hudební fakultě Akademie múzických 
umění v Praze. Jako  pedagog vychoval desítky var-
haníků, stál u vzniku Mezinárodních varhanních mis-
trovských kurzů AMU v  Praze. Koncertoval doma 
i v zahraničí, získal si mezinárodní renomé jako in-
terpret, pedagog i odborník na stavbu varhan. Opa-
kovaně vystupoval v Holešově.

Kvasnička Pavel  
(6. 1. 1867 Olomouc – 24. 8. 1936 Přerov)

Katolický kněz, historik, pedagog, vlastivědný pra-
covník, čestný občan města Holešova. Po vysvěcení 
na kněze působil v letech 1892-1900 ve Štramberku, 
další jeho život byl spojen s Holešovem. P. Kvasnička 
patřil mezi přední historiky města a s Rudolfem Jano-
vským byli pověřeni ochranou památek na Holešovs-
ku a  společně připravovali založeni Hanácko-val-
ašského krajinského muzea. Jeho literární příspěvky 
obohatily mnohé časopisy, zpravodaje a  věstníky. 
K základním pramenům o dějinách Holešova patří 
dvoudílná rukopisná Kronika města Holešova, v rám-
ci Moravské vlastivědy vydal v roce 1929 Holešovský 
okres. 

Stojan Zdeněk   
(15. 8. 1923 Všetuly – 27. 12. 2003)

Pedagog, historik, vlastivědný pracovník, čest-
ný občan města Holešova a nositel Plakety města 
Holešova. V letech 1965-1970 zastával funkci ředitele 
holešovského gymnázia. Patřil k zakladatelům Vlas-
tivědného kroužku Holešov (1959), vedl historický 
kroužek studentů, založil tradici vlastivědných ex-
kurzí. Publikoval články a odborné studie v regionál-
ním tisku i v odborných časopisech, bohatá byla jeho 
přednášková činnost zaměřená na různá historická 
témata. K  jeho přednáškám patří Velká Morava, 
Holešov za panství Žerotínů, Lobkoviců a Rottalů, 
Historie dobrotického mlýna a mnoho dalších.

Kýn Vladimír    
(31. 1. 1923 Holešov – 11. 10. 2004 Praha)

Akademický sochař, výtvarník a ilustrátor. Na Baťově 
škole umění ve Zlíně byl žákem V. Makovského, 
u prof. K. Pokorného vystudoval pražskou Akademii 
výtvarného umění. Věnoval se sochařství. Pro 
Holešov vytvořil sochu Houslistky, která je umístěna 
před ZUŠ F. X. Richtera, busta Jiřího Wolkera se na-
cházela u gymnázia, bohužel byla vandaly ukradena. 
K výročí úmrtí a k 250. výročí narození F. X. Richtra 
vytvořil pamětní medaile.

Svátek Josef   
(20. 10. 1921 Pardubice – 6. 1. 1997 Kroměříž)

Historik, archivář. Působil v  Opavě ve státním ar-
chivu, od roku 1961 byl ředitelem Městského muzea 
v Holešově. Za jeho působení se muzeum zařadilo 
mezi odborné instituce, které přesáhly obvyklý re-
gionální charakter. Mezi jeho nejvýznamnější počiny 
patří  vybudování a otevření expozic v holešovském 
zámku (1965) a  rekonstrukce a  otevření Šachovy 
synagogy (1964). Velmi ceněnou byla expozice TON 
a vývoj ohýbaného nábytku. V roce 1979 odešel J. 
Svátek do muzea v  Kroměříži. Autor mnoha od-
borných prací, zvláště se věnoval historii církevních 
řádů a židovské tématice. 

Šráček Jan   
(25. 10. 1895 Holešov – 5. 12. 1980)

Pedagog, čestný občan města Holešova. Po vy-
sokoškolském studiu na Univerzitě Karlově v Praze 
působil ve funkci tajemníka Ústředí katolického stu-
denstva, redigoval měsíčník Život a  jitro. V  mládí 
psal poezii pod pseudonymem Janoš. Profesorskou 
dráhu zahájil v Kroměříži, Chrudimi a od roku 1933 
v Holešově. V letech 1938-1940 byl starostou města, 
v letech 1946- 1948 byl zvolen předsedou Okresního 
národního výboru v Holešově. Angažoval se v kato- 
lickém prostředí, organizoval zájezdy do divadel, za 
památkami u nás i v zahraničí. Pracoval v památko- 
vé komisi a  připravoval oslavy významných osob-
ností Holešova. Zásadním způsobem se zasloužil  
o záchranu, obnovení a zpřístupnění Šachovy synagogy.

Historička a  vlastivědná pracovnice, čestná občan-
ka města Holešova. Členka sboru Jednoty bratrské, 
aktivní členka a náčelnice Sokola, působila i v jeho 
republikovém předsednictvu. Během druhé světové 
války byla za svou účast v odboji vězněna. Byla první 
ženou v Československu, která působila jako rozhodčí 
v  házené. Stala se spoluzakladatelkou a  dlouhole-
tou předsedkyní Vlastivědného kroužku v Holešově, 
v němž často přednášela. Její bohatá publikační čin-
nost byla především zaměřena na dějiny Holešova 
a jeho okolí a na dějiny protestantismu, zejména na 
dějiny Jednoty bratrské na Moravě. V roce 1998 byla 
vydána v edici Testis Temporum publikace Nejstarší dům v Holešově: pamětník his-
torie města, kraje i Moravy: z historie Jednoty bratrské na Moravě.

Plecháčová-Mucalíková Ludmila   
(11. 1. 1910 Holešov – 16. 10. 2004)


