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Výstavu fi nančně podpořilo město Holešov

1588 Žerotínové 
majiteli Holešova.

1828 Město získává 
magistrát.

1848 Revoluční rok. Vznik setniny 
c. k. moravské národní gardy v Holešově.

1918 Konec 1. světové války. 
Protižidovský pogrom v Holešově.

1928 Návštěva T. G. Masaryka 
v Holešově. Odhalení 

pomníku T. G. M.

1948 Komunistický státní převrat. 
Holešovský zámek zestátněn a přidělen 
do správy Družstva kulturního domu.

1968 Okupace ČSSR vojsky Varšavské 
smlouvy. Odpor příslušníků 7. výsadkového 

pluku ZU v holešovských kasárnách.
1938 Do nových kasáren přichází první stálá posádka – 
hraničářský prapor 10 z Trebišova. Mnichovské události.

Výstava k historickým výročím Holešova 
v letech 1848–1968

Letošní rok 2018 je bohatý na výročí – roky končící osmičkou. Všechny „velké“ události, které se odehrály v těchto 
letech, se samozřejmě projevily i v našem městě. Stejně jako každá jiná obec a město má ale i Holešov „svá“ 
osmičková léta s událostmi, důležitými právě jen pro něj a jeho obyvatele. Připomeňme si tedy léta s oním 
magickým zakončením, která se vepsala do historie a podoby našeho města.

Událostí bylo opravdu hodně a není ani možné vzpomenout všechny. Některé, zejména ty starší, nemůžeme 
prezentovat obrazovým svědectvím, některé ani písemnými dokumenty. Přesto jsme se pokusili alespoň v období 
od roku 1848 ukázat, že i naším městem šla historie, která nám dodnes má co říci.

Všechny důležité události se však neodehrávaly právě v těchto letech, mnohé z těch, které tady neuvádíme, 
se odehrály o několik let dříve, nebo později, v letech s jinou číslicí na konci letopočtu. Ale i to, co zde máme 
možnost vidět, nám může alespoň připomenout a snad i doplnit naše vědomosti o významných historických 
chvílích našeho města.
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Tento rok byl v dějinách našeho národa bezesporu jedním z nejdůležitějších a vnesl do života všeho lidu množství 
pronikavých změn. Bylo zrušeno poddanství a úlohu vrchnostenských úřadů převzal stát. Jedním z důležitých 
momentů bouřlivého roku 1848 bylo vydání císařského manifestu s vyhlášením konstituce (ústavy) dne 15. března. 
Kromě svobody tisku a svolání poslanců na říšský sněm do Vídně umožnil i zřizování národních gard, které měly 
pomoci k udržení pořádku. 

Také v Holešově vznikla jedna setnina c. k. moravské národní gardy. Do jejího vedení byli postaveni významní 
občané našeho města a samotné členství v gardě bylo prestižní záležitostí. Kromě stejnokrojů a výzbroje, kterou 
získali z armádních skladů, měli gardisté i další atributy své činnosti – pečeť, kterou můžete vidět na obrázku, 
a prapor, jehož podobu známe jen z popisu: na jedné jeho straně byl městský znak a nápis VLAST A NÁROD a nad 
ním obraz P. Marie Nanebevzaté, patronky města, na druhé straně pod císařskou korunou a vyšitými iniciálami F. J. 
moravská orlice.

V roce 1848 měla garda 105 členů, v roce následujícím již 114. Svá cvičení měla na Holajce, o její činnosti toho 
však víme jen málo. Mimo velkolepé slavnosti svěcení praporu, která se odehrála 23. září 1849 a při níž sloužil 
polní mši před zámkem děkan Ludvík svob. pán Horecký z Horky, to byla jen deputace s vyjádřením věrnosti 
a oddanosti císaři Ferdinandovi a jeho nástupci Františku Josefovi I., o něco později pak nabídka služeb gardy 
krajskému hejtmanovi v Uh. Hradišti při očekávaném ohrožení Moravy Maďary.

Nejvyšším patentem ze dne 22. srpna 1851 byla národní garda zrušena. (MO)

Členové gardy měli 
tmavohnědý šat se žlutými 

knoflíky a červenými 
výložkami, k tomu čáku 

s chocholy (hudebníci měli 
chocholy bílé). Vyzbrojeni byli 
puškami a dlouhými šavlemi.

Na průkazu člena národní 
gardy byly kromě pečeti 
i podpisy členů místního 

vedení gardy. Podle 
vojenského způsobu dostali 

příslušné hodnosti – 
hejtmanem byl jmenován 
měšťan Augustin Janečka, 

nadporučíkem Josef 
Thomastik, poručíky Jan 

Rossman a František Hyánek.

Z městské pamětní knihy je 
převzat tento popis: Na pečeti 

je uprostřed věnce křížem 
přeložená puška a šavle, 

v průseku dvě v sebe vložené 
ruce, po jejich stranách 

letopočet 1848. Zevně věnce 
opis: VOM VERWALTUNGSRATH 

DER HOLLESCHAUER 
NATIONALGARDE

Na seznamu členů gardy vidíme 
hodně jmen, která můžeme najít 

i na současných seznamech obyvatel 
města. Snad je to známka toho, že 

rodiny, které se zde před lety usadily, 
si oblíbily místo i okolí a necítí 

potřebu se odtud stěhovat jinam. Podpisy vedoucích 
členů gardy a jejich 

hodnosti.

Organizační statut národní gardy.

Národní garda se stala součástí národních 
slavností, cvičení, koncertů, slavnostních 
bohoslužeb a průvodů. Celkový dojem byl 

podporován vystoupením některé z vojenských 
hudeb, které ovšem nehrály zadarmo. Zde 
je příkaz hejtmana Janečky finančnímu 
důstojníkovi Thomastikovi k zaplacení 

částky 5 zl. konv. měny za vystoupení hudby 
záložního praporu 4. pluku polních myslivců.

V rámci své agendy korespondovalo vedení gardy 
s magistrátem, farním úřadem, ale i vojenskými 
útvary a jednotkami gardy v blízkých městech. 

1

2 3

4

5

6

7

8

1 8 4 8

Zdroj MZA Brno – SOkA Kroměříž



Malé i velké holešovské osmičky
1 8 6 8

1 8 7 8
Snad tomu chtěla náhoda, ale v tomto roce se toho ve městě odehrálo poměrně hodně. Město zakoupilo a zbořilo 
první ze tří městských bran – Kroměřížskou. Dosavadní dřevěný most přes Rusavu byl nahrazen mostem kamenným, 
v historii města se objevují jména kníže Fürstenberg, Jan Rosypálek a František Skopalík. (MO)

Dvacet let vlády císaře Františka Josefa I. přineslo přece jen určité změny v českých národnostních snahách a přes 
nevůli císaře i technický pokrok. Od tohoto roku jsou vedeny obecní účty v jazyce „moravském“. Pěvecký spolek 
Podhoran pořádá své první divadelní představení a okres Holešov po správní reorganizaci se nyní skládá ze tří 
soudních okresů – Holešov, Bystřice p. H. a Vizovice. (MO)

V obecním sezení byl přijat návrh Františka 
Janalíka a od 1. 1. 1868 byly obecní účty vedeny 

v „moravském“ jazyce. Zdánlivě nevýznamná změna 
přinesla ve své době značné posílení národního 

sebevědomí české části obyvatelstva města. 
Zdroj MZA Brno – SOkA Kroměříž

Kroměřížská brána byla první ze tří 
městských bran, kterou město zakoupilo 

od soukromého majitele, aby ji nechalo zbourat 
a uvolnilo tak prostor silničnímu provozu. 

Fotografie brány není známa a tak si představu 
o její podobě můžeme udělat jen z tohoto 

akvarelu malíře Františka Růžičky. Brána stála 
přibližně v místech mezi pozdějším Baďurovým 
domem a Charbutovou cukrárnou a uzavírala 

vjezd do Kroměřížské (Palackého) ulice. 

Významný pedagog, okresní 
školní dozorce, předseda 

učitelského spolku Komenský 
a člen výboru Ústředního spolku 
jednot učitelských na Moravě Jan 
Rosypálek nastoupil v březnu 1878 
do funkce ředitele měšťanských 

a obecných škol v Holešově.

V roce 1878 se uskutečnila generální vizitace olomouckého 
arcibiskupa Fürstenberga, což zajisté znamenalo i náležité 

přivítání církevního hodnostáře. Tato slavobrána byla postavena 
přibližně v místech zbourané Kroměřížské městské brány. 

Rok 1878 byl i rokem 
volebním. Za venkovské obce 

holešovského okresu byl 
zvolen do zemského sněmu 
záhlinický starosta František 

Skopalík. Kromě politické 
činnosti byl Skopalík 

i průkopníkem nových metod 
v zemědělství, především 

scelování pozemků. 

Na místě starého dřevěného mostu přes Rusavu 
byl vystavěn nový most kamenný. Bohužel již při 
nejbližší živelní události, povodni v roce 1880, byl 

most těžce poškozen rozbouřeným proudem.
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Poslední dvě desetiletí 19. století měnilo město pozvolna svůj charakter ze zemědělského na průmyslový. 
Zmizela další z městských bran, železnice se roztáhla mezi Kojetín a Bílsko, byla postavena nová budova obecné 
a měšťanské školy, bratři Kohnové již byli rozhodnuti postavit zde v nejbližší době nový dřevozpracující podnik, 
čestným občanem byl jmenován politik Ladislav Rieger. (MO)

Těsně před koncem století se objevily novostavby nových škol, město velkolepým způsobem oslavilo výročí narození 
Františka Palackého a podporovalo spolkovou činnost, která pomáhala udržet veřejná prostranství v pořádku. 
Nejbližší okolí náměstí rovněž dostávalo novou podobu soukromými stavbami secesních budov, určených pro 
veřejnost. Jaká byla ale jeho podoba dosud? (MO)

Jako druhá z městských bran byla 
zakoupena a zbourána Žopská brána. Stála 

při výjezdu z náměstí do ulice Žopské (dnes 
Masarykova) v místech u rohového domu 
radního Rudolfa Kočiříka a její podoba 
na akvarelech Františka Růžičky je již 
věrohodnější než u brány Kroměřížské.

Na obecnou a měšťanskou školu 
nastoupil učitel Eduard Peck, který se 
věnoval studiu historie a národopisu 

našeho kraje. O čtyři roky později vydal 
výsledky své dlouholeté práce v publikaci 

Okresní hejtmanství holešovské. 

Fotografie i akvarel profesora gymnázia Františka Růžičky nám ukazují 
podobu Kroměřížské ulice, kde ještě nestojí hotel U zlatého jelena (později 

Sokolský dům), hotel U černého orla (později a vlastně dodnes budova pošty). 
Takto vypadala Kroměřížská ulice, ve výročním roce narození Františka 

Palackého přejmenovaná na Palackého třídu, těsně před přelomem století.

Nově založený okrašlovací spolek 
dostal od města do vínku městské 

sady, zvané Amerika. Využil příležitost 
a vybudoval zde skvělé místo 
k odpočinku – Americký park.

Téměř na konci Palackého ulice vyrostla 
budova zimní hospodářské školy. 

Za více než sto let své existence prošla 
několika reorganizacemi a změnami 

názvu. Nyní slouží školství jako Odborné 
učiliště a Základní škola Holešov.
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Jeden z nejstarších snímků 
železniční dráhy mezi obcí 

Všetuly a Holešovem je ovšem 
o několik let mladší, protože je 
na něm již zachycena Kohnova 
továrna, postavená v roce 1891. 
Tento snímek vlastně jakoby 
symbolizuje zmíněný přerod 

zemědělského města v průmyslové.

2 Novostavba obecné a měšťanské 
školy císaře Františka Josefa I., 
postavené v městských sadech, 
v roce 1924 přejmenovaných 

na Smetanovy sady.
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Rok zcela zásadního přelomu v historii národa a města. Od počátku čtvrtého roku „Velké války“ se prohlubovaly 
emancipační a protiválečné nálady českého národa. I v Holešově se obecní zastupitelstvo dne 14. 4. ohradilo proti 
projevu ministra zahraničí hraběte Czernina na adresu českého národa. Zastupitelstvo navíc vyhlásilo souhlas 
s tzv. Tříkrálovou deklarací z 6. 1. 1918, v němž se český národ hlásil o samostatnost. Dne 28. 6. 1918 se v Holešově 
sešlo na mohutné manifestaci asi 10 000 osob, zejména ze širokého okolí – venkova. Přítomní veřejně deklamovali, že 
„jsou zajedno s celým národem v jeho boji o samostatný česko-slovenský stát“. Na demonstraci vystoupili poslanci 
všech českých politických stran za náš region. V regionálních novinách Haná a Pozorovatel se začalo objevovat 
stále více článků z Holešova, kritizujících režim a volajících po národní svobodě. Současně se ale začaly množit 
články s vysloveně antisemitskou tematikou, zaměřené zejména proti holešovským Židům, kteří byli spojováni 
s rakušáctvím a německým militarismem. Dne 25. 10. 1918 otiskl list Haná výzvu organizace České státoprávní 
demokracie z Holešova, požadující vlastní stát. Zprávy o vyhlášení republiky dne 28. října 1918 pronikaly na Moravu 
se zpožděním. Do Holešova dorazily k večeru téhož dne a teprve následujícího rána byly vybubnovány městským 
bubeníkem. Slavnostně naladěné obyvatelstvo vyrazilo do ulic ve svátečních šatech, lidé strhávali z budov rakouské 
státní symboly. V 16,00 hodin promluvil na pokojné demonstraci k lidu JUDr. Jan Palacký a zemský poslanec 
František Vrána. 

Ustavující schůze okresního národního výboru se uskutečnila v dopoledních hodinách dne 29. října 1918 v zasedací 
síni obecního zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že státní správa byla již před válkou v českých rukách, nedošlo při 
přebírání ústavů a institucí k větším komplikacím. Nový orgán, jehož předsedou byl zvolen státoprávní demokrat 
JUDr. Jan Palacký, byl složen poměrným způsobem z 18 zástupců všech politických stran, které měly v okrese 
své organizace. Až do svého zrušení 7. prosince převzal ONV do svých rukou záležitosti kolem zásobování města. 
Vracejícím se vojákům z fronty byly zabavovány zbraně, po městě chodily sokolské hlídky a další dobrovolníci. 

Už v létě vyvolávané antisemitské nálady v Holešově a zejména v okolních obcích se ještě více radikalizovaly, 
Židé byli kromě prorakouského smýšlení obviňováni i z keťasení. V noci z 3. na 4. prosince tyto nálady vedly 
k židovskému pogromu, k jehož protagonistům patřili především vojáci vracející se z front, koketující s bolševickou 
revolucí, venkované, sjíždějící se do Holešova na trh a občané Holešova, kteří se chtěli pomstít za oběti státní moci, 
zabité při potlačování pogromu v roce 1899. Následkem pogromu byly ztráty dvou lidských životů. Situaci uklidnil 
až příjezd vojáků z Brna, protože posily z Kroměříže se spolu s holešovskými vojáky přidaly vesměs k pogromistům. 
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1 2 3 4Demonstrace občanů města v odpoledních 
hodinách 29. října před budovou radnice.

Hlavní řečník 
na demonstraci v Holešově, 

na které byla vyhlášena 
nezávislost na Rakousku, 

a předseda okresního 
národního výboru 
JUDr. Jan Palacký.

Lidová manifestace dne 28. 6., 
požadující samostatný stát.

Brožura podrobně 
popisující soudní 

jednání s účastníky 
protižidovského pogromu 

3.–4. prosince. 
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Pro Holešov zcela nejvýznamnější událostí se v roce 1928 stala návštěva prezidenta osvoboditele, Tomáše Garrique 
Masaryka. Navštívil Holešov při své cestě po Moravě dne 23. června v odpoledních hodinách. V 15,30 hodin zazněly 
z věže farního kostela fanfáry a čestná sokolská stráž přivítala prezidentův vůz ve slavobráně u gymnázia. Spolu 
s prezidentem přijel i náměstek předsedy vlády a ministr sociální péče Msgre. ThDr. Jan Šrámek. Na náměstí před 
městským úřadem (nynější dům č. p. 11) bylo zřízeno slavnostně ozdobené pódium, na kterém přivítal TGM okresní 
hejtman Dr. Rohr, úřadující náměstek starosty Rudolf Šrámek a předseda starostenského sboru okolních obcí 
František Chytílek z Třebětic. Kromě představitelů města a regionu přivítali pana prezidenta žáci holešovských 
škol – měšťanské školy, obecní dívčí školy, městské rodinné školy a rodinné školy sester sv. Kříže. Jedna z nich mu 
při tom připomenula, že když ještě jako poslanec přebýval na letním bytě ve Chvalčově, navštívil za prudké bouřky 
její rodiče v mlýnu v Brusném. Prezident promluvil k obrovskému davu, shromážděnému na náměstí, za zpěvu 
pěveckého sboru Podhoran, vedeného Stanislavem Luňáčkem, se podepsal do pamětní knihy města a pozdravil se 
s nejstaršími občany města, kteří seděli před pódiem. Po návštěvě, která trvala zhruba 25 minut, nasedl TGM opět 
do svého automobilu a odjel do Bystřice pod Hostýnem.

Hluboké dojmy z návštěvy pana prezidenta v Holešově a nadšení, které způsobil, se projevily už na začátku září, 
kdy byl před budovou gymnázia položen základní kámen jeho pomníku „aby budoucí inteligence vlasti měla stále 
před očima veliký vzor sebekázně a ustavičného sebevzdělávání pro obětavou službu svému národu“. Socha TGM 
z bronzu od ak. sochaře Aloise Bučánka pak byla slavnostně odhalena 28. října opět za velké účasti obyvatel města 
i širokého okolí. 
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Odhalení pomníku TGM před 
budovou gymnázia.

Odhalení pomníku TGM 
od ak. sochaře Aloise Bučánka.

Bronzový pomník TGM před 
jeho ukrytím před nacisty.

Prezident Masaryk 
se podepisuje do pamětní 
knihy města Holešova – 
fotografie na populární 

pohlednici města.

Náměstí zaplněné diváky kolem 
pódia před radnicí, postaveného 
k přijetí prezidenta Osvoboditele.

TGM v Holešově. TGM v Holešově – přivítání 
žákyněmi rodinné školy.

TGM v Holešově – 
nejznámější fotografie – 
podpis do pamětní knihy.

TGM v Holešově – P. Pavel 
Kvasnička přebírá pamětní 

knihu s podpisem TGM.
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Malé i velké holešovské osmičky

Jako všude v oblastech s převažujícím českým obyvatelstvem Republiky Československé i v Holešově panovala 
od počátku tohoto roku obava z rozpínavosti Německa a z jeho podněcování sudetoněmecké iredenty, a především 
z možného válečného konfliktu. Toto napětí, vyvolávané německým sousedem, trvalo už několik let, RČS se 
usilovně připravovala na obranu a také město Holešov vložilo finanční prostředky do velkorysé stavby kasáren, 
jejichž projekt svěřilo významnému baťovskému architektu Miroslavu Lorencovi. Stavět se začalo v červnu 1937, 
a už v prosinci přišel do Holešova předvoj hraničářského praporu 10 z Trebišova. Celá jednotka dorazila do nových 
kasáren v únoru 1938 a byla srdečně přivítána jak občany, tak vedením města. Dne 1. května 1938 se namísto 
obvyklé manifestace různých politických stran uskutečnila jednotná schůze všech uskupení s mottem „Vše pro 
národ a armádu“, jíž se zúčastnilo přes 3 400 osob. Poslední meziválečné obecní volby, konané 22. května 1938, 
vyhrála s přehledem lidová strana. Nové vedení města v čele se starostou, prof. Janem Šráčkem, muselo řešit 
problémy, vznikající z mimořádně složitého období. Koncem května se ve městě uskutečnila pod taktovkou Čs. obce 
legionářské velká manifestace s heslem „S prezidentem a legionáři na obranu republiky, svobody a demokracie“. 

Vzrůstající mezinárodní napětí a sudetoněmecké požadavky vedly v Holešově jako na řadě jiných míst 21. září 
k masové lidové demonstraci, která schválila podání nesouhlasné rezoluce. Po demisi vlády byla ustanovena 
nová v čele s gen. Syrovým, jež vyhlásila 23. října všeobecnou mobilizaci. Ve městě panovala všeobecná panika, 
uklidňovaná v ulicích sokolskými a legionářskými hlídkami.

Odstoupení pohraničních oblastí vyvolalo exodus českého a židovského obyvatelstva, ale např. také německých 
demokratů, do vnitrozemí. Přílivová vlna běženců se nevyhnula ani Holešovu. Do města proudili zejména obyvatelé 
ze Zábřežska, Kravařska, později i z Těšínska. Ubytováváni byli ve školách, kde bylo zřízeno společné stravování. 
Do konce roku prošlo městem 474 uprchlíků, z nichž 331 bylo ve městě i nouzově ubytováno. Podobně jako jinde 
došlo rovněž k omezení politického života utvořením Strany národní jednoty ze zástupců živnostníků, lidovců, 
agrárníků, Národního sjednocení a Strany občansko-hospodářské. Jejím protipólem se stala Národní strana práce, 
rekrutující se zejména ze sociálních demokratů a národních socialistů.
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2 3 4 5Starosta Holešova prof. Jan 
Šráček v letech 1938–1940.

Vojáci hraničářského 
praporu 10 v Holešově.

Velitel hraničářského 
praporu 10 v Holešově 
od příchodu do města 
až do jeho rozpuštění, 

plk. Jiří Osvald.

Pozvánka členů zastupitelstva 
Holešova na seznamovací 

večírek s velitelským sborem 
Hraničářského praporu 10 dne 

5. března v sále Sokolovny.

Pozvánka na slavnostní 
oběd s důstojníky praporu, 
pořádaný městskou radou 

v hotelu Central.

Menu slavnostního oběda 
na přivítanou s důstojníky 
hraničářského praporu 10.

Tištěná pozvánka na seznamovací 
večírek s velitelským 

sborem v hotelu Central.

Výřez plánu města se zakreslením 
objektu kasáren včetně nacistického 

plánu přístavby (barevně).

Vojín hraničářského 
praporu 10.

Zemřel profesor 
holešovského gymnázia 

Hynek Šulák.



Malé i velké holešovské osmičky

Únorovými událostmi v roce 1948 se razantně změnily politické, hospodářské a kulturní poměry v Československu. 
25. února po přijetí demise ministrů dochází k doplnění vlády a k zakládání akčních výborů ovládaných KSČ, které 
na všech úrovních zahájily politické čistky.

V Holešově měl bezpečnostní složky pod kontrolou komunista Jaroslav Čižmář, dělník a bývalý příslušník 
čs. zahraniční armády ve Velké Británii. Po únoru se stal předsedou okresního akčního výboru, který koordinoval 
činnost všech akčních výborů na okrese. Dne 24. února komunisté vyvolali manifestační stávku a vyzbrojili 
lidové milice v Thonetově továrně. O tři dny později vznikl místní akční výbor Národní fronty v Holešově pod 
předsednictvím Bedřicha Šidly. Hned na své první schůzi vylučoval některé městské zaměstnance a uděloval důtky. 
Koncem února byly uzavřeny okresní sekretariáty strany národně socialistické a lidové a byl jim zabaven písemný 
materiál. Strany byly takzvaně „obrozeny“. V dubnu uzavřela svůj sekretariát v hotelu Slavia místní organizace 
československé sociálně demokratické strany a přes 70 % jejích členů vstoupilo do KSČ.

Novým předsedou MNV v Holešově se 6. března stal odborný učitel František Dehner. V radě i v zastupitelstvu MNV 
komunisté převzali většinu míst, více než jim podle výsledků posledních voleb náleželo. Po masivní předvolební 
kampani se 30. května uskutečnily volby, kde se již volila jen jednotná kandidátka. Jediným protestem proti ní 
byly tzv. bílé lístky.

V roce 1948 byly nařízením Zemského úřadu v Brně sloučeny obce Holešov a Všetuly, o jejichž spojení se jednalo již 
od roku 1946. Proti tomuto nařízení se obec Všetuly odvolala a k faktickému sloučení došlo až o dva roky později. 

Již brzy po válce se objevily snahy o vytvoření nového společensko-kulturního centra na holešovském zámku. 
Komunistický převrat toto úsilí urychlil. ONV Holešov v březnu uvalil na zámek národní správu, v září 1948 byl 
majetek zestátněn a samotný zámek byl přidělen do správy Družstva kulturního domu. 19. listopadu byl na slavnostní 
schůzi MNV jmenován Klement Gottwald čestným občanem města Holešova. Tato skutečnost symbolicky završila 
události roku 1948. (OM)
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Komunista 
Jaroslav Čižmář, předseda 
okresního akčního výboru, 
který řídil všechny akční 

výbory na okrese. Foto MMGH

V roce 1948 byly nařízením 
Zemského úřadu v Brně 

sloučeny obce Holešov a Všetuly. 
K faktickému spojení došlo až 
v roce 1950. Foto Miroslav Olšina

Holešovskému zámku se první poválečné 
konfiskace vyhnuly, protože Barbora 

Wrbnová se vždy hlásila k české národnosti. 
Již před rokem 1948 majitelka část zámku 

otevřela veřejnosti. Foto Miroslav Olšina

Po komunistickém 
převratu byla na majetek 

holešovské hraběnky 
uvalena národní správa 

a v září 1948 byl 
zámek zestátněn.

Na podzim 1948 vznikla 
sloučením učitelů a žáků zrušených 
soukromých hudebních škol Městská 

hudební škola Podhoran. Prvním 
ředitelem byl jmenován Bohumil 

Dovrtěl. Foto Miroslav Olšina

Poměrně intenzivní činnost vyvíjelo Divadlo 
6. května (D6K). V roce 1948 se mohlo pochlubit 

8 divadelními premiérami a jednou pohádkou. Plakát 
na divadelní hru Guayana, září 1948. Foto MMGH

Fotografie z pohádky 
Kouzelný proutek, 

kterou nacvičilo Divadlo 
6. května. Foto MMGH

V srpnu zemřel 
a na holešovském hřbitově 
byl pochován dlouholetý 

starosta (1904–1919) a čestný 
občan města PhMr. František 

Hauk. Poslední léta svého 
života prožil na odpočinku 
v Kroměříži. Foto Miroslav Olšina

Za situace komunistického puče volili někteří 
z občanů odchod do zahraničí. Při pokusu o přechod 

státní hranice byl 27. března 1948 zastřelen 
holešovský duchovní P. Vojtěch Rygal, který 

se tak stal první obětí komunistického režimu 
z řad duchovních. Pohřeb P. Rygala se uskutečnil 

v rodném Hulíně a byl vnímán jako politický 
protest proti novému režimu. Foto František Rafaja



Malé i velké holešovské osmičky

Výrazným mezníkem druhé poloviny padesátých let byl XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu 
a Chruščovovo „odhalení kultu osobnosti“ – kritika J. V. Stalina. Stabilitu režimu v Československu využili komunisté 
k dalšímu upevňování moci. Iluze o skutečné povaze komunistické moci se však u mnohých nadále rozplývaly. 
V Holešově byl už rok předsedou MěstNV Miroslav Pavelka, který na svém postu vydržel až do roku 1970. V květnu 
proběhly doplňovací volby do místních orgánů.

V oblasti výstavby patřilo k důležitým projektům dokončení autobusového nádraží a oprava veřejného osvětlení. 
Statek na Bořenovské ulici v tomto roce postavil novou drůbežárnu pro 3 000 nosnic.

Po krátkém období činnosti bylo oznámeno, že bude zrušena Pedagogická škola pro vzdělávání učitelů národních 
škol, který působila na dívčí škole ve Smetanových sadech krátce během 50. let (dnes 2. ZŠ). Místo ní byla zřízena 
Osmiletá střední škola a jejím ředitelem byl jmenován učitel a výtvarník Oldřich Bránecký. K personálním změnám 
došlo také na hudební škole, kde jako nový ředitel nastoupil za odvolaného Bohumila Dovrtěla Engelbert Zedek. Při 
oslavách desátého výročí února 1948 již hrál pod jeho vedením nově utvořený symfonický orchestr Domu osvěty.

Deset hostujících představení odehrál v Holešově soubor Beskydského divadla, které mělo svou stálou scénu 
v Novém Jičíně. Ochotníci holešovského Divadla 6. května po několika letech útlumu plně obnovili svou činnost. 
Knihovna sídlící v zámku získala v roce 1958 ocenění ministerstva školství „Vzorná knihovna“.

Majitelka zámku Barbora Wrbnová, které byly ponechány k užívání tři místnosti ve druhém patře zámku, byla 
ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena za protistátní činnost. Po svém návratu z vězení v roce 1960 
se již do zámku nikdy nesměla vrátit. (OM)
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Dokončením výstavby 
nového autobusového 
nádraží před budovou 
železničního nádraží 

vznikl moderní dopravní 
uzel. Foto Miroslav Olšina

Při otevírání nového 
atletického stadionu 1. května 
1958 byl významným hostem 

slavnosti Emil Zátopek. 
Zasloužilý mistr sportu 

v tomto roce ukončil svou 
mimořádnou sportovní kariéru. 

Foto MZA Brno – SOkA Kroměříž

Zpráva o vzácné návštěvě 
v podobě, jak vyšla 

na stránkách holešovské 
Jiskry, č. 28, 21. 6. 1958. 

Zdroj MZA Brno – SOkA Kroměříž

V červnu 1958 byl obnoven 
spolek zahrádkářů v Holešově, 

tentokrát již jako součást 
Československého svazu 
zahrádkářů a ovocnářů. 

Ustavující schůze holešovských 
zahrádkářů se konala 

13. července a předsedou 
se stal Emil Zaoral, bývalý 
ředitel ZDŠ v. v. Jednatelem 

zahrádkářů byl zvolen prof. Jan 
Šráček. Foto Miroslav Olšina

V budově dnešní 2. základní 
školy působila krátce 

v 50. letech Pedagogická 
škola pro vzdělávání učitelů 

národních škol. Foto MMGH

Odborný učitel kreslení 
a výtvarné výchovy Oldřich 
Bránecký se v roce 1958 stal 
ředitelem 2. osmiletky (dnešní 

2. ZŠ) v Holešově. Foto Miroslav Olšina

Úspěchy kolektivizovaného socialistického zemědělství 
měla prezentovat Zemědělská výstava, která proběhla v září 

1958 v holešovském zámku. Výstavu zahájil krojovaný 
průvod, dožínky a oceňování nejúspěšnějších JZD. 

Foto MZA Brno – SOkA Kroměříž

Takto referovala o zahájení 
zemědělské výstavy Jiskra – vesnické 
noviny okresu Holešov, č. 39 ze dne 
14. 9. 1958. Zdroj MZA Brno – SOkA Kroměříž
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Malé i velké holešovské osmičky

Na přelomu let 1967–1968 vyvrcholil ve vedení KSČ zápas mezi stalinistickým vedením a reformisty. Antonín 
Novotný byl odvolán z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a jeho nástupcem se stal Alexander Dubček. Nastoupený 
reformní kurs sledovalo s nechutí a obavami vedení SSSR a konzervativní části KSČ. Během období tzv. pražského 
jara většinová společnost a také příslušníci holešovského 7. výsadkového pluku zvláštního určení podporují politiku 
nového stranického vedení.

Větší odvaha a angažovanost lidí se v Holešově projevuje ve veřejné kritice práce místních orgánů. Veřejnost volá 
po rychlejší výstavbě důležitých staveb ve městě. Zejména citelně chybí nová škola, která by vyřešila přeplněnost 
stávajících školských zařízení.

V noci z 20. na 21. srpna 1968 zahájila obsazování ČSSR vojska pěti armád Varšavské smlouvy. Před kasárna 
7. výsadkového pluku dorazila sovětská kolona krátce před šestou hodinou ráno 21. srpna. Přes hrozbu použití 
zbraní odmítl velitel pluku pplk. Vladimír Košan vpustit sovětské vojáky do objektu. Příslušníci pluku se podíleli 
na monitorování činnosti okupantů a na rozkaz z kasáren tajně vyvedli 60 vybraných vojáků k plnění zvláštních 
úkolů.

Násilný vpád pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 vyvolal u veřejnosti nejprve šok a pak 
oprávněné pobouření nad porušením mezinárodního práva. Také občané Holešova projevovali svůj odpor k okupaci. 
Objevovaly se zejména nápisy psané na fasády domů, na výlohy a na nejrůznější cedule. Nejvíce bylo popsáno 
náměstí a sídliště Ludvíka Mucalíka (dnes U Letiště). Sovětská strana žádala odstranění nápisů, což představitelé 
MNV postupně realizovali. Počátek normalizace v Holešově odstartoval aktiv komunistů, který proběhl na zámku 
v říjnu a listopadu 1968. Na aktivu promluvili Miloš Jakeš a Alois Indra.

Za postoj během okupace čekal holešovské výsadkáře tvrdý trest. K 1. září 1969 byl útvar zlikvidován. Pod pláštíkem 
reorganizace byl přesunut do Prostějova. Jeho velení bylo rozprášeno po útvarech po celém území státu, někteří 
vyhozeni z armády a šikanováni. (OM)
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Samohybka SU-85, foceno 
z okna rodiny Machalovy, kteří 
bydleli naproti dnešního MěÚ 

(Masarykova 64/5). Foto Jiří Šťastný, Kvasice

Obojživelný tank PT-76 fotografovaný 
z areálu kasáren na domy v ulici 

Květná. V pozadí novostavba Loany. 
Foto Jiří Šťastný, Kvasice

Unikátní série fotografií zachycená 
příslušníkem pluku, který pozoroval 
a fotografoval dramatickou situaci 

před kasárnami ukryt v trávě. 
Foto Kronika 7. výsadkového pluku ZU

Sovětský tankový prapor je 
rozmístěn kolem kasáren 
a zaujímá bojovou pozici. 

Foto Kronika 7. výsadkového pluku ZU

Ulice Holešova zaplavily nápisy, 
které ruské okupanty posílaly domů. 

Foto Kronika 7. výsadkového pluku ZU

Jiné nápisy vyjadřovaly 
podporu představitelům státu. 
Foto Kronika 7. výsadkového pluku ZU
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Malé i velké holešovské osmičky
Osmičkové roky na Gymnáziu 

Ladislava Jaroše Holešov 
Prvním osmičkovým rokem, který se týká holešovského gymnázia, je rok 1898. Toho roku totiž byla podána městem 
moravskému zemskému sněmu druhá žádost o zřízení reálky v Holešově a tato žádost byla úspěšná (na rozdíl 
od prvé žádosti z předešlých let). V průběhu roku 1898 bylo sondováno a stanovováno, za jakých podmínek by 
měla reálka v Holešově vzniknout. Samotná smlouva mezi městem a moravským zemským sněmem byla podepsána 
roku 1899. Reálka tak byla otevřena v roce 1899, ovšem bez klíčové shody mezi oběma zainteresovanými stranami 
z roku 1898 by se tak samozřejmě nestalo. 

Dalším klíčovým okamžikem školy byl rok 1908, kdy zažádala městská rada Holešova o povolení změnit reálku 
na reformní reálné gymnázium. Této žádosti bylo vyhověno a od roku 1909/1910 byl ústav přeměněn na reálné 
gymnázium. 

Rok 1918 byl zřejmě nejvýznamnějším rokem naší novodobé historie. Gymnázium strádalo (stejně jako obyvatelstvo 
Holešova) dlouhými léty války a i výuka byla přizpůsobena válečným poměrům. Na počátku října 1918 vypukla 
epidemie španělské chřipky, a tak byla škola z hygienických důvodů  uzavřena. Žáci měli tedy památného dne 
28. října 1918 nedobrovolné prázdniny. Pád Rakousko-Uherska byl ale přijat žáky i profesory holešovského gymnázia 
s ohromným nadšením a všichni se účastnili slavnostního průvodu městem. Výuka byla obnovena až 5. listopadu 
1918. Demokratizační změny ve školství se po roce 1918 projevovaly postupně, ale znamenaly zásadní průlom (zvýšil 
se počet žáků, došlo ke koedukaci dívek a chlapců, vznikla studentská samospráva atd.). 

Rok 1928 byl rokem návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Holešově a této události se účastnili i žáci gymnázia.

V neblahém roce 1938 tragické události Mnichova zasáhly i holešovské gymnázium, jehož studenti chtěli hájit 
samostatnost a celistvost Československa. 22. října 1938 se účastnili např. demonstrace na obranu republiky. 
Po Mnichovu vzrostl na čas počet studentů, neboť škola přijímala i žáky z rodin, které uprchly před nacisty 
z pohraničí. 1. října 1938 byl jmenován ředitelem našeho gymnázia Ladislav Jaroš, nadšený vlastenec a demokrat. 
Poměry v té době byly velmi těžké, měnil se počet žáků i členů profesorského sboru. Po okupaci nastala doba 
represí, kterým (v té době již nuceně penzionovaný) ředitel gymnázia Ladislav Jaroš podlehl (po uvěznění v roce 
1942 byl popraven gestapem v Brně). Perzekuce a zatýkání se samozřejmě dotklo i mnohých jiných žáků i profesorů. 

Historická podoba budovy gymnázia. Současná podoba gymnázia. Foto Kryštof Vaněk



Malé i velké holešovské osmičky
Osmičkové roky na Gymnáziu 

Ladislava Jaroše Holešov 
Po osvobození v roce 1945 následoval osmičkový rok 1948, kdy došlo po převzetí moci KSČ k dalším dalekosáhlým 
změnám v celé společnosti. Počátkem školního roku 1948–1949 došlo i v souvislosti s přechodem gymnázia 
na čtyřletou školu ke změnám v řadách profesorů, někteří odešli na vzdálenější gymnázia a jiní byli přeloženi 
na základní devítileté školy v Holešově. V roce 1948 byl prof. Plajner zproštěn zatímní správy ústavu s platností 
od 30. 9. 1945. Po únoru 1948 se jako neosmičkové významné datum z hlediska gymnázia jeví rok 1949, kdy bylo 
připomenuto velkou oslavou 50. výročí založení gymnázia. Tato akce byla významná bezesporu nejen z hlediska 
školy, ale i z hlediska celoměstského.

V roce 1958 velkou pozornost na gymnáziu vzbudily politické prověrky, díky nimž byl zbaven své funkce dosavadní 
ředitel gymnázia F. Žůrek.

Bouřlivý rok 1968 se zapsal mj. do dějin gymnázia jako rok, kdy se škola změnila ze všeobecně vzdělávací školy 
na čtyřleté gymnázium a probíhal demokratizační a reformní proces ve společnosti. Byla také dokončena dalekosáhlá 
rekonstrukce školy. Hlavní zásluhu na zdařilém průběhu této rekonstrukce měli kromě ředitele školy prof. Stojana 
i absolventi gymnázia a členové Sboru rodičů a přátel školy, kteří se na ní odborně, finančně i pracovně podíleli. 
Srpen 1968 byl pro všechny šokem. V reakci na obsazení naší republiky vojsky států Varšavské smlouvy zavlála 
na věžičce gymnázia černá smuteční vlajka. Studenti i profesoři gymnázia se také účastnili v lednu 1969 tichého 
průvodu městem při příležitosti pohřbu Jana Palacha. Navzdory neblahým politickým událostem připravovalo 
gymnázium jednu z nejvýznamnějších událostí života školy, kterou byl bezesporu sjezd abiturientů a učitelů 
gymnázia u příležitosti 70. výročí založení školy v září 1969 a svým významem byl jednou z nejvýraznějších 
kulturních akcí města.

Současná podoba gymnázia. Foto Kryštof Vaněk


