
Město Holešov leží na rozhraní Hané a Valašska. Vedle bohaté na-
bídky kulturních či sportovních akcí čeká na jeho návštěvníky mnoho 
zajímavých kulturních památek. Mezi ty nejvýznamnější patří raně ba-
rokní zámek a rozsáhlá zámecká zahrada francouzského typu. 
Její součástí je systém vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce 
a Růžová zahrada s pomníkem F. X. Richtera. V blízkosti zámku se na-
chází také tzv. Zemanova kovárna, stará panská kovárna s původní 
dílnou. Po mnoha letech chátrání získalo zámek a park v roce 2005 
město Holešov, které po náročných opravách zámek zpřístupnilo ve-
řejnosti a vybudovalo zde hodnotné kulturní centrum regionu.

ŠaCHova synagoga a židovský hřbitov jsou další unikátní památ-
ky, které se vymykají regionálnímu významu. Židovské osídlení Hole-
šova dnes připomíná budova ŠaCHovy synagogy, která byla vystavěna 
v renesančním slohu po roce 1560. Název dostala na památku rabína 
Sabbataj ben Meir ha-Kohena, zvaného ŠaCH, významného židovské-
ho učence, který v Holešově působil a je zde i pohřben na židovském 
hřbitově. Holešovský židovský hřbitov čítá asi 1500 náhrobků a tumb. 
Nejstarší nalezený náhrobek nese datum 1647. 

Z církevních památek stojí za zmínku farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a kostel sv. Anny. Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází 
z roku 1708. Jedná se o trojlodní stavbu v barokním slohu. Ke kostelu 
byla roku 1748 přistavěna ojedinělá pozdně barokní tzv. Černá kaple, 
hrobka rodu Rottalů a Wrbnů. Kaple získala svou působivost hlavně 
kontrastem černého a šedého mramoru na stěnách a bílé sochařské 
výzdoby z dílny sochaře Bohumíra Fritsche.

Kostel sv. Anny se nachází v blízkosti zámku Holešov. Vznik kostela 
souvisí s příchodem jezuitů do Holešova v roce 1615, kdy byla pro 
jejich potřeby přestavěna budova bratrského sboru. Po odchodu jezui-
tů roku 1626 kostel chátral a obnovy se dočkal za hraběte Františka 
Antonína z Rottalu, za kterého byl kostel přestavěn, vysvěcen a byla při 
něm vybudována rezidence pro řád trinitářů.

V objektu zámku se nachází informační centrum, muzeum s galerií 
a návštěvníci mají možnost prohlédnout si zámek s průvodcem. Vstup 
je umožněn také do Zemanovy kovárny, ve které je instalováno Malé 
muzeum kovářství, a do židovské synagogy i na židovský hřbitov. Inte-
riéry obou zmiňovaných kostelů včetně Černé kaple jsou zpřístupně-
ny v rámci projektu Otevřené brány, kdy lze od 1. 5. do 30. 9. 2017 
každou sobotu, neděli a státní svátek absolvovat prohlídku církevních 
památek s průvodcem. Tyto prohlídky jsou nabízeny zdarma.

Regionem prochází železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí a silni-
ce druhé třídy č. 432 (Holešov – Kroměříž) a č. 490 (Přerov – Zlín). 
U města Hulín, asi 7 km od Holešova, se nachází sjezd z dálnice D55 
(exit 17) a z D1 (exit 265).

Přímo přes město Holešov vedou dvě značené cyklotrasy. Cyklotrasa 
č. 5033, která začíná v Kroměříži, vede do Hustopečí nad Bečvou 
a měří celkem 55 km.  Cyklotrasa č. 5036 začíná na Holajce (odpojuje 
se zde od cyklotrasy 5033), vede přes Přílepy až do Dešné a měří 27 
km. Pěší turisté mohou využít červenou turistickou trasu od autobusové-
ho nádraží v Holešově, která vede směrem na Rusavu.

Hledejte další informace na webu města

www.holesov.cz
Městské kulturní s tředisko Holešov  
www.holesov.info, tel. +420 571 160 890, +420 573 395 344
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SPOJENÍ DO HOLEŠOVA

V blízkosti Holešova může návštěvníky zaujmout rezervace lidového 
stavitelství s dochovaným větrným mlýnem v Rymicích (2 km), město 
Kroměříž (15 km) a jeho zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou, 
které jsou památkami UNESCO, krajské město Zlín (17 km) s archi-
tektonickými památkami 1. poloviny 20. století a Hostýnské vrchy 
s jejich rekreačními oblastmi a s poutním místem Sv. Hostýn (12 km).

Vedle kulturních památek mohou návštěvníci využít Sportcentrum 
(bazén, sauna, squash), bowling, minigolf, zámecké koupaliště, paint-
ballové hřiště (Žopy) nebo Ranč u Tuffa (Dobrotice).



PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2018  (ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

LEDEN
• 1. 1. Novoroční ohňostroj – zámecká zahrada
• 7. 1. Slavnostní novoroční koncert Holešovského komorního orchestru - zámek
• 10. 1. Tříkrálový koncert ZUŠ Holešov – sala terrena zámku
• 13. 1. Ples města Holešova – zámek
• 19. 1. Ples TYMY - společenský sál TYMY
• 20. 1. Den otevřených dveří na VPŠ a SPŠ MV v Holešově
• 20. 1. Myslivecký ples – zámek
• 23. 1. IX. varhanní koncert Ludvíka Šuranského – farní kostel
• 26. 1. Den otevřených dveří – Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově
• 27. 1. Ples Římskokatolické farnosti Holešov – zámek
• 27. 1. Maškarní karneval - tělocvična TYMY
• 27. 1. Závody RC modelů – sportovní hala 1. ZŠ

ÚNOR
• 1. 2. Karneval pro nejmenší – MC Srdíčko
• 3. 2. Keltský ples Castella Holešov a CK Bohemian tour - zámek
• 10. 2. Ples Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově – zámek
• 16. 2. Večírek 3. ZŠ Holešov – 3. ZŠ
• 16. 2. Hasičský ples – SDH Holešov – hasičský dům Bořenovská
• 16. 2. Ples Vyš. a Stř. policejní školy MV v Holešově - zámek
• 24. 2. 25. ročník Rohálovské desítky – mezinárodní silniční běh v Prusinovicích

BŘEZEN
• 3. 3. Ples SRPD při 2. ZŠ Holešov – jubilejní 10. ročník - zámek
• 7. 3. Muzikál Limonádový Joe – Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – zámek
• 10. 3. Jarní Bluesznění – koncert festivalu Musica Holešov – velký sál zámku
• 10. 3. Společenský večírek TJ Sokol Holešov - sokolovna
• 17. 3. Ples mladých - tělocvična TYMY
• 17. 3. Holešovský blešák – zámek
• 17. 3. Závody RC modelů – sportovní hala 1. ZŠ Holešov
• 22. 3. Večer bojovníků – 4. ročník zápasů v thajském boxu – zámek
• 23. 3. Noc s Andersenem – pohádkové nocování v Městské knihovně Holešov a v TYMY
• 25. 3. Velikonoční koncert Hol. chrámového sboru a Hol. komorního orchestru – farní kostel
• 26. – 29. 3. Velikonoční jarmark a dílničky - TYMY
• 30. 3. 9. ročník Velikonočního turnaje ve futsale – KSK Všetuly – sportovní hala 1. ZŠ
• březen – Koncert festivalu Musica Holešov - Benewitz Quartet a Ludmila Peterková 

DUBEN
• 7. 4. Den pro zdraví – 11. ročník - 3. ZŠ
• 7. 4. Ukliďme Česko - ekoakce „Čistá Rusava“ – SDH Holešov
• 8. 4. Všetulská hůlka – mezinárodní mažoretková soutěž - zámek
• 13. 4. 15. ročník nočního vzpomínkového pochodu Clay-Eva – pořádá Junák Holešov
• 14. 4. Pohádkový zámek – noční prohlídka zámku 
• 14. 4. Country ples - společenský sál TYMY
• 18. 4. Koncert Věry Martinové – velký sál zámku
• 21. 4. Otevírání nebe – průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák 
• 27. 4. Koncert festivalu Musica Holešov - Czech Ensemble Baroque and Choir - zámek
• 27. 4. Okresní kolo Mladý zahrádkář – vědomostní soutěž pro žáky ZŠ – zámek
• 27. 4. Majáles – studentské slavnosti – Gymnázium Holešov
• 28. 4. Rohálovská 50ka – 9. ročník závodu horských kol
• 30. 4. Slet čarodějnic - zahrada TYMY 

 

KVĚTEN
• 1. 5. Zahájení cyklistické sezóny s žehnáním cyklistům – u farního kostela
• 4. – 6. 5. Okresní kolo floristické soutěže – dovednostní soutěž v aranžování květin
• 5. 5. Zahájení motorkářské sezóny s žehnáním motorkářům – u farního kostela
• 5. (12.) 5. Výstup na Jehelník k památníku Ladislava Jaroše – pořádá TJ Sokol Holešov
• 11. – 13. 5. Dny města Holešova – oceňování osobností, koncert festivalu Musica Holešov 

(Ohňostroj rytmů II. Neo Percussio), další kulturní program
• 15. 5. – 31. 7. Židovské památky Holešova – výtvarné práce žáků hol. škol – zámek
• 17. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ Holešov – sala terrena zámku
• 19. 5. Tradiční rybářské závody – Rybníčky Holešov
• 19. 5. Oslavy 15. výročí TYMY – areál TYMY
• 19. 5. Holešovský blešák – zámek
• 19. 5. 29. ročník Memoriálu Rudolfa Plajnera – pořádá Junák Holešov
• 19. – 20. 5. Československé aerovleky - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák
• 19. 5 – 17. 6. Závěrečná a absolventská výstava prací žáků ZUŠ Holešov  

k 70. výročí založení školy – zámek
• 20. 5. Soutěž v požárním útoku – SDH Dobrotice
• 25. 5. Noc kostelů – rozsáhlý program v církevních památkách
• 24. 5. Závěrečný koncert ZUŠ Holešov k 70. výročí založení školy – velký sál zámku
• 26. – 27. 5. Světový pohár házedel F3K - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák

ČERVEN
• 2. 6. 2018 Den řemesel – včelařství – Vesnická památková rezervace v Rymicích 
• 2. 6. Soutěž mladých hasičů „O pohár starosty sboru“ – SDH Holešov – hasičský dům Bořenovská
• 2. - 3. 6. Historické dny – soutěž šermířských choreografií – tvrz Kurovice
• 3. 6. Den dětí – celoměstská oslava – zámecká zahrada
• 8. 6. Zámecká pětka – běžecké závody – zámecká zahrada
• 8. 6. Vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Holešov – kino Svět
• 16. 6. Oslavy 670 let Količína - svěcení nového zvonu, vystoupí Zdounečanka
• 20. 6. T-mobile Olympijský běh
• 22. – 23. 6. Holešovská regata – rodinný festival, hlavní hvězdy – Chinaski, David Koller, Lenny, 

Mig 21, B.S.P., součástí festivalu soutěž netradičních plavidel – zámecká zahrada
• 30. 6. – 1. 7. ČS Bikemaraton Drásal – 25. ročník závodu horských kol – velké setkání bikerů 

v Hostýnských a Vizovických vrších, trasy od 175 až po 10 km – start v Holešově
• červen – září – Letní iluze XVI. – tradiční výstava holešovských výtvarníků - zámek 

ČERVENEC
• 1. 7. Setkání muzikantů Rymice 2018 – 14. ročník - obec Rymice
• 7. 7. Setkání veteránů a historické hasičské techniky – SDH Němčice – zámecká zahrada
• 22. 7. Výročí posvěcení kostelů, farní den, setkání staré scholy
• 24. – 29. 7. Festival židovské kultury Ha-Makom – přednášky, filmy, koncerty, ochutnávky 

tradičních židovských pokrmů – synagoga, zámek
• 28. 7. HolešovMAN – triatlonový závod – koupaliště a okolí města 

SRPEN
• 10. – 19. 8. Letní škola barokní hudby – zámek, kostely
• 11. - 12. 8. Čmelák model show – 20. ročník setkání modelářů – průmyslová zóna Holešov
• 18. 8. Rusavská 50ka – 15. ročník maratonu horských kol – obec Rusava
• 25. 8. Oslavy 70. výročí založení SDH Dobrotice – žehnání praporu, hraje Mistříňanka
• 26. 8. Rozloučení s prázdninami – farní zahrada
• 31. 8. - 2. 9. Hodové slavnosti Količín
• srpen – Výstava Památné stromy Zlínského kraje – arkády zámku 

ZÁŘÍ
• 1. – 2. 9. Dožínky, 13. ročník parkurových závodů o „Pohár starosty města Holešova“  

a Dětský den – centrum města a zámecká zahrada
• 2. 9. Žehnání aktovek a žehnání dětem do nového školního roku – farní kostel
• 8. 9. Holešovská padesátka - Rusavskými kotáry na kole i pěšky – 49. ročník pochodů 

a cyklovyjížděk po Hostýnských vrších – pořádá KČT Holešov – start Holešov
• 9. – 10. 9. Noc sokoloven – pořádá TJ Sokol Holešov - sokolovna
• 15. 9. Soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty města“ - hasičský dům Bořenovská
• 15. 9. Holešovský blešák – zámek
• 20. 9. Evropský den bez aut – propagační akce s programem
• 22. 9. Mistrovství ČR ve vzpírání juniorů do 23 let - tělocvična policejní školy
• září – Koncert festivalu Musica Holešov - Vrcholná díla komorní klasiky - velký sál zámku

ŘÍJEN
• 5. – 7. 10. Podzimní výstava ovoce a výpěstků – areál zahrádkářů Dlážanky
• 6. - 7. 10. Oslavy 660 let Všetul a 130 let od otevření školy – tradiční jarmark,  

všetulská pouť s žehnáním zvonice, setkání pamětníků, atrakce pro děti - Všetuly
• 13. 10. Zavírání nebe - průmyslová zóna Holešov - pořádá LMK Čmelák
• 13. 10. Drakiáda - SDH Holešov – hasičský dům Bořenovská
• 13. – 14. 10. Výstava domácího zvířectva – areál chovatelů Plačkov
• 19. 10. Slavnostní akademie a společenský večer pro pedagogickou veřejnost u příležitosti 

130. výročí založení 1. ZŠ Holešov – sportovní hala 1. ZŠ
• 20. 10. Den otevřených dveří pro veřejnost u příležitosti 130. výročí založení 1. ZŠ Holešov
• 20. 10. Den zdraví pro rodinu – SVČ TYMY 
• 26. 10. Připomenutí 100. výročí vzniku ČSR a uctění obětí 1. sv. v. – u pomníku TGM
• 28. 10. Koncert festivalu Musica Holešov – Koncert pro violoncello H moll (A. Dvořák) 
• říjen – prosinec Děti slaví 100 let republiky – výtvarné práce žáků hol. škol – zámek

LISTOPAD
• 2. 11. Slavnost broučků – nám. Dr. E. Beneše
• 4. 11. Hubertský den – slavnostní průvod a Hubertská mše svatá – farní kostel
• 3. 11. Velká cena Holešova ve vzpírání - tělocvična policejní školy
• 10. 11. 19. ročník Bluesového podzimku – v rámci festivalu Musica Holešov
• 23. 11. Adventní tvoření – areál zahrádkářů Dlážanky
• 23. 11. Společenský večírek 1. ZŠ Holešov – internát SPŠ a VPŠ MV v Holešově
• 23. – 24. 11. Den otevřených dveří – Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově

PROSINEC
• 1. 12. Adventní trhy s programem, žehnání adventních věnců – náměstí a centrum města
• 6. 12. Adventní koncert učitelů ZUŠ Holešov – farní kostel
• 12. 12. Česko zpívá koledy – nám. Dr. E. Beneše
• 13. 12. Adventní koncert žáků ZUŠ Holešov – sala terrena zámku
• 14. 12. Adventní vystoupení tanečního oddělení ZUŠ Holešov – kino Svět
• 15. 12. Holešovský blešák - zámek
• 24. 12. Mše svatá pro děti, půlnoční mše svatá – farní kostel
• 25. 12. Vánoční koncert Hol. chrámového sboru a Hol. komorního orchestru – farní kostel 
• 26. 12. Vánoční koncert Moravských dětí a dětského sboru Plamínek – farní kostel

LEDEN 2019
• 1. 1. 2019 Tradiční novoroční ohňostroj – zámecká zahrada


