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         1. SPRÁVNÍ ZAŘAZENÍ 

Název obce: Holasice 

Typ obce: obec 

Správní jednotky: Okres – Brno-venkov, kraj – Jihomoravský 

Počet obyvatel: 1074 
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2. FYZICKO – GEOGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ 

A) Geomorfologie 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

Celek: Dyjskosvratecký úval 

Podcelek: Rajhradská pahorkatina 

B) Klimatická oblast 

Teplá klimatická oblast T4 charakteristická svým teplým a suchým 

podnebím, nízký roční úhrn srážek 

C) Hydrologie 

vodní toky: Svratka, Vojkovický náhon 

povodí: povodí Svratky 

D) Biogeografie (fytogeografie) 

Panonské termofytikum 

Biogeografická podprovincie: severopanonská podprovincie 

                                  Dyjsko – moravský bioregion 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ KRAJINY 

A) neolit 

Velká hustota osídlení, zemědělsky využívané území, nález tinované 

čepele, sekundární bezlesí - pole a pastviny, dochovala se velmi 

kvalitní půda - hnědozem. Byly nalezeny kosti z mamuta z paleolitu. 

B) doba bronzová, železná, římská 

Archeologické nálezy unětické kultury, byly objeveny žárové hroby 

s nádobami tzv. pražské keramiky, slovanský kmen Holasiců 

pravděpodobně založil Holasice, krajina byla z větší části odlesněná 

což, je i teď. 

C) stěhování národů 

Byla nalezena jednoduchá keramika, lidé se z okolních vesnic 

shromažďovali v Holasicích, okolní krajina z části zarůstala lesem. 

D) středověk 

Vznik cest -  byla nalezena stříbrná mince z 11. století na místě kudy 

asi vedla odbočka do Měnína přes Rajhrad a dále do Rakouska. 

Holasice byli poddanská ves a patřili k panství rajhradského kláštera a 

pod správu jeho svrchnosti. Dochovali se lochy (úkryty). 

Benediktýnský klášter a Holasice odděloval les, byla vybudována lesní 

cesta s lávkou přes rameno Svratky poblíž Holasic. Lávka se dochovala 

dodnes. 

E) baroko 

Vznikla velká mozaika polí, vysázela se alej, která se ale nedochovala. 

Byla postavena kaple sv. Václava, která se dochovala dodnes spolu 

s kamenným křížem a polním Srncovým křížem. 



6 
 

F) 19. století 

 

Vojenská mapa z 19. století 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká mapa ze současnosti 

Při srovnání obou fotografií je určitě zajímavé, že hranice obce zdá se 

vypadají stejně nebo velmi podobně. V 19. století byly zbudovány dvě 

cihelny spolu s panským rybníkem. V roce 1831 byl zbudován Morový 

hřbitov ale následně kvůli, výstavbě železnice z Vídně do Brna byl 
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zrušen v roce 1837. Železnice se dochovala až dodnes. Obec 

obklopovalo mnoho malých políček. 

G) 20. století 

Les spojující Holasice a Benediktýnský klášter byl vykácen v roce 1916 

a přeměněn na pole. Cesta byla zorána a stromořadí ji lemující 

vytrháno. Až po sametové revoluci v roce 1992 byla cesta už pouze 

jako pěšina se stromořadím obnovena. Cesta se stromořadím je 

dochována až dodnes. Obec se rozrůstala díky velmi kvalitní půdě, na 

které se dalo hospodařit. Byl zrušen pánský rybník spolu s cihelnami. 

Jižní cihelna byla dále využívána jako fotbalové hřiště, které ale 

zaniklo, o jeho obnově se uvažuje. Díky 2. Světové válce byla obec 

přezdívána jako „Malý Stalingrad“ obec a její okolí bylo velmi 

poničeno. Obyvatelé, kteří tuto zkušenost přežili, obec ale znovu 

zpravili. Jako památku připomínající těžké boje byl do zdi pod 

městským úřadem zalit dělostřelecký ruský granát. Byla zbudována 

střelnice, na které se naučil střílet olympijský vítěz v trapu David 

Kostelecký. 

H) Současnost 

Obec se nadále rozrůstá díky odkoupení půdy a stavění rodinných 

domků. Byla zbudována tůň Ludmila a revitalizoval se Vojkovický 

náhon. Obec myslí ekologicky a její okolí je čisté. Jsou vysazovány 

nové stromy a keře pro větší zalesnění obce a jeho okolí. Polí ubylo, 

ale za to jsou větší než dříve.  

 

 

 



8 
 

4) KULTURNÍ PAMÁTKY 

   - Kamenný kříž 

 

- Morový hřbitov 

- Srncův kříž 

- Kaple sv. Václava – nejvýznamnější kulturní památka obce 

 
- Soška sv. Jana Nepomuckého 

- Sousoší dvojice lvů se štítem 
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- Památník válečným obětem – Obeliskový pomník 

 
- Dělostřelecký granát z 2. Světové války 

 
 

 

 

5) PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 
Je zmapováno 6 archeologických nalezišť. Malá nivka, Čtvrtě, 

Vojkovské Nivy, Holasice, jižní hranice katastru, cihelna. Oblast 

má velký potenciál k dalším archeologickým nálezům. 
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6) SOUČASNÝ STAV KRAJINY 
A) Poměr složek kulturní krajiny: Na území obce Holasice se 

nachází lesohospodářská, zemědělská a sídelní krajina. Převládá 

složka zemědělská, následuje ji sídelní a na posledním místě 

lesohospodářská. 

B) Formy hospodaření: zemědělský průmysl – obdělávání polí, 

stavební průmysl – dlažba a strojírenský průmysl – výroba krytů 

na motorky. 

C) problémová místa:  Podzemní voda je značně 

kontaminovaná díky chemickému hnojení okolních polí. Většina 

studní se nedá dále využívat a tak musí občané používat 

městskou vodu. Další problémová místa byla zdárně vyřešena. 

Černá skládka na okraji obce byla úspěšně zneškodněna a další 

skládky se už neobjevují. Les, který byl z větší části vykácený, se 

obnovuje. 

D) doporučení: Krajina v okolí Holasic se mi líbí. Doporučuji 

sledování stavu ovzduší a vody, tento monitoring skoro na 

území Holasic neexistuje. Dále doporučuji zachování čistoty v 

obci a výsadbu zeleně tak jak to probíhá doposud. 
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7) Závěr 

Seminární práce se mi moc líbila. Dozvěděl jsem se o krajině a obci 

samotné mnoho zajímavého jak z hlediska ekologického, kulturního 

tak i dějinného. Naše malá malebná vesnička už má přes 650 let a to 

je přece úctyhodné. Zvládla i těžké časy válek a já jsem hrdý, že můžu 

být její součástí jak v minulosti, přítomnosti tak i budoucnosti. 
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