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Restaurace
Restaurace U zlatého srnce
Brněnská 130, 664 61 Holasice
Tel.: +420 547 230 051
Myslivecká restaurace, prostorné parkoviště, zahrádka, do-
mácí kuchyně.

Restaurace na kUželně
Holasice 257, 664 61
Tel.: +420 608 442 523
Hospůdka na samotě s výhledem na starou Svratku. Interiér 
s velkým krbem a kuželkárnou. Turistická zastávka na trase 
k tůni Ludmila.  

občerstvení U haloUzků
Holasice 131, 664 61
Tel.: +420 547 229 433
Občerstvení, venkovní posezení.

nejbližší ubytování
Penzion GarDen
Josef Staněk
Masarykova 229, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 230 063, +420 602 710 770  
Fax: 547 230 063
E-mail: pension.garden@seznam.cz
www.pension-garden.cz
Kapacita 40 lůžek, zahrada, zázemí  
pro cyklisty a autoturistiku. obec holasice 
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Osídlení Holasic již ve starší době bronzové, tedy v obdo-
bí 1800–1400 let před Kristem, dosvědčují archeologické 
nálezy tzv. unětické kultury v západní části katastru obce. 
Z doby počátků slovanského osídlení byly v obci objeveny 
žárové hroby s nádobami tzv. pražské keramiky a z poz-
dější doby staroslovanská keramika doby hradištní.

Poprvé se Holasice připomínají v listině 
rajhradského probošta Mikuláše v roce 
1349 jako činžovní a desátková ves, 
a od té doby má osudy spojené s bene-
diktinským klášterem v Rajhradě. Ve vsi 
býval svobodný dvůr, v nejstarší době 

údajně s charakterem obranné výspy, jež chránila přístup 
ke klášteru od jihu. Známé jsou tzv. „holasické lochy“, roz-
sáhlé podzemní úkryty, které byly vybudovány již v polo-
vině 13. století za opakujících se tatarských 
nájezdů. Lochy bývaly místními využívány 
i za třicetileté války a za napoleonských 
tažení na Moravě. V dochovaných částech 
posloužily také při frontových bojích za II. 
světové války v roce 1945. Rudá armáda na-
razila právě v Holasicích na tuhý německý 
odpor, který odolával několik dní. Boji zcela 
zničená obec byla krátce po válce nazvána 
malým Stalingradem. 

Něco o holasicích
Na vyvýšené části návsi stojí od roku 
1840 Kaple sv. Václava. V roce 1848 
byla kaple zvětšena do dnešní podo-
by a od toho roku se zde na svátek sv. 
Václava slouží mše svatá.

Kaple sv. Václava 

U mostku přes železnici stojí Ka-
menný kříž z roku 1810, který býval 
vedle zrušeného hřbitova, zřízeného 
za epidemie cholery v roce 1831. 
V roce 1838 byl hřbitov odstraněn 
při stavbě železnice.

Kamenný kříž

Torzo původního mokřadu v nivě 
řeky Svratky. Probíhá regenerace 
této lokality, která je velmi prospěš-
ná pro rostlinná a živočišná spole-
čenstva, především chráněné druhy 
obojživelníků.

Společným hrobem šedesáti dvou vojáků Rudé armády je 
v centru obce pomník padlým rudoarmějcům. Jednou za 
dvě léta se zde konají vzpomínkové akce na tragické dny 
bojů o Holasice v roce 1945. Oslav se účastní v dobových 
uniformách a s historickou vojenskou technikou členové 
vojenských historických spolků z Brna a Brněnska.

Přírodní tůň Ludmila

Pomník padlým vojákům

kašpar Jan kupec 
z Bílenberku

K nejvýznamnějším osobnostem obce 
Holasice náleží Kašpar Jan Kupec z Bí-
lenberku (1655–1720). Kašpar Jan, který 
doprovázel na dalekých cestách hrabata 
z Kolovrat, se stal v roce 1683 českým 
sekretářem apelačního soudu v Praze. 
V roce 1698 byl povýšen do šlechtic-
kého stavu a v roce 1708 přeložil do 
češtiny a vydal Nové právo útrpné a hr-
delní pro království České, markrabství 
Moravské a knížectví Slezské.

Po olympiádě v Pekingu v roce 
2008 je asi nejznámějším spor-
tovištěm mikroregionu broková 
střelnice Romana Kosteleckého, 
na kterém trénuje jeho bratr a zla-
tý olympionik David  kostelecký. 
Střelnice pro TRAP a SKEET neda-
leko Holasic je přístupná veřejnosti 
od března do října ve čtvrtek a ne-
děli. Na střelnici se půjčují zbraně 
a střílí se pod dohledem instruktora. 
Více na stránkách http://www.kos-
telecky.cz.

Pro mnohé bude velkým překvapení, 
že Rajhradsko má své sportovní  le-
tiště. A ne ledajaké. Klub leteckých 
modelářů Brno si vytvořil v Holasi-
cích skvělou leteckou základnu, kde 
pořádá letecké dny a různé soutěže, 
které stojí za to vidět. Aktuální akce 
spolku a profily všech pilotů jsou na 
webových stránkách http://www.vol-
ny.cz/klmbrno.

V posledních letech pro-
chází obec Holasice prud-
kým rozvojem. V jeho 
katastru se staví množství 
rodinných domů a svoji 
podnikatelskou činnost 
zde provozují význam-
né firmy. Kulturní a spo-
lečenský život devíti set 
obyvatel činorodě napl-
ňují bohaté a pestré akti-
vity místních spolků, jako 
například hodové  zába-
vy, oslavy osvobození za 
tradiční účasti vojenských historických spolků, divadelní 
představení, pyžamové a maškarní bály, hasičské dny, dny 
dětí, mikulášské besídky, atd.


