HOLEŠOV
OVOCNÝ ZÁMECKÝ SAD

O MĚSTĚ HOLEŠOV

Počet obyvatel:			
11 606
Kraj:				Zlínský
Okres:				Kroměříž
Nadmořská výška:		
232 m n. m.
Rozloha:			33,96 km2

Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků
Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska,
na březích říčky Rusavy.

Holešov je město nacházející se v kroměřížském okrese
ve Zlínském kraji. Od Zlína je vzdáleno zhruba 17 km.
V současnosti zde žije přibližně 12 tisíc obyvatel. Město
je známé především pro každoroční hudební festival
Holešovská regata, který probíhá v zahradách holešovského zámku.
Holešov leží na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, na rozhraní Hané a Valašska, na březích říčky
Rusavy. Již ve 12. století bývala osada letním statkem

olomouckých biskupů, což stvrzuje známá listina biskupa
Jindřicha Zdíka z roku 1141.
Mezi nejvýznamnější památky Holešova patří právě raně
barokní zámek, postavený po roce 1650 se zahradou a předzámčím, dále farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou
kaplí, filiální kostel sv. Anny, bývalý trinitářský klášter, kaple
sv. Kříže, kaple sv. Martina, mariánský – morový sloup, stará
židovská synagoga a židovský hřbitov. Celkově je na území
Holešova k nalezení 33 kulturních památek.

BILLA A SPOLUPRÁCE
S MĚSTEM HOLEŠOV

V Holešově se v současnosti nachází supermarket
BILLA v Masarykově ulici. Tato prodejna byla otevřena
již v roce 2000, nicméně od té doby se počet prodejen
ve Zlínském kraji zvýšil a společnost BILLA
zde provozuje již 9 prodejen.

Předností sítě prodejen BILLA v České republice je bezesporu nabídka rozmanité palety českých potravin. BILLA je
v tuzemsku průkopníkem v podpoře českých regionálních
dodavatelů a prvovýrobců. Místní zákazníci naleznou v holešovské prodejně BILLA širokou nabídku kvalitních a čerstvých produktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských
výrobců nebo regionální speciality s označením BILLA
Regionálně. Mimo jiné BILLA nabízí i produkty českých sadařů a zelinářů pod privátní značkou Česká farma z úrod-

ného Hornomoravského, Dolnomoravského nebo Dyjsko-svrateckého úvalu či dalších lokalit Čech a Moravy. Na
rozdíl od dováženého zboží se zdejší plody nemusejí před
cestou chemicky ošetřovat, jeden den jsou sklizeny a druhý
den ráno už je zákazníci naleznou na pultech supermarketů
BILLA po celé České republice.
Na prvotřídní sortiment se zákazníci mohou těšit na prodejní ploše o rozloze téměř 1 000 m2. K pohodlnému nákupu
přispěje i 54 parkovacích míst včetně míst pro rodiče s dětmi a hendikepované.
Ve svém portfoliu má BILLA celkem 11 privátních značek.
Za zmínku určitě stojí BILLA Premium, jejíž špičková kvalita
splní i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Pro ušetření času a zjednodušení práce pak zákazníci mohou zvolit značku BILLA Easy, díky které mohou připravit během
chvilky chutný oběd, dobrou večeři či si dopřát rychlou

svačinku. To nejlepší z přírody zaručuje řada biovýrobků,
při jejichž zpracování byla dodržena přísná pravidla pro
ekologické zemědělství. Tyto výrobky jsou vedeny pod
značkou BILLA BIO. BILLA myslí ale i na zákazníky, kteří
chtějí nakupovat chytře a ekonomicky. Proto nabízí kvalitní výrobky za diskontní ceny pod značkou Clever již od
roku 1999. Milovníci masa a masných produktů mohou
v BILLE s důvěrou nakoupit produkty značky Vocílka. Jde
o vlajkovou privátní značku společnosti BILLA, pod kterou
firma prodává maso výhradně z českých chovů a masné
produkty, jejichž primární složka je rovněž výhradně z českého masa. Kvalitní kosmetické přípravky každodenní péče
pro celou rodinu zákazníci zakoupí pod značkou Today.

ZÁCHRANA ZÁMECKÉHO
OVOCNÉHO SADU
Dominantou města Holešov je bezesporu raně
barokní holešovský zámek. Ačkoliv v zámeckém
sále nenaleznou návštěvníci mobiliář, určitě se
nadchnou pro nádherné nástropní malby, honosný
Velký sál, zámeckou kapli či sklepení zámku
zrekonstruované do podoby hudebního klubu.
Jistě také zaujme poutavý příběh tohoto sídla.

Mezi přednosti zámku patří jeho poloha v zámeckém parku.
Samotný park, který dobou svého vzniku koresponduje se
vznikem raně barokního zámku, je jedním z nejvýznamnějších dokladů užití principů tvorby francouzských zahrad na
Moravě. Celý tento areál je veřejnosti volně přístupný a je
hojně využíván místními obyvateli i návštěvníky ke krátkodobé rekreaci.
Součástí zahrady jsou tři rozlehlé ovocné sady, které byly
pravděpodobně plošně obnoveny v 60. letech minulého století. V sadech rostou především jabloně, ale také hrušně,
třešně, švestky, ořešáky a byly zde i meruňky, višně a ryngle.
Jelikož se minulá doba na stromech podepsala, nastal čas

pro nutnou obnovu. BILLA se proto ve spolupráci s městem
Holešovem dohodla na revitalizaci prostředního ovocného
sadu, který se nachází vedle středního ramene vodního kanálu, skrze mlatové cesty je dostupný ze všech čtyř stran a je
také druhově nejpestřejší.
Jedná se o poměrně velký sad, jeho rozloha činí 15 898 m2
a celkově má místo pro 381 stromů. Z těchto 381 stromů je
bohužel v současné chvíli jen 40 perspektivních a 59 krátkodobě perspektivních.
V první řadě se BILLA podílí na vykácení tzv. havarijních stromů, tedy stromů, které už jsou v podstatě mrtvé. Po jejich

vykácení BILLA v sadu vysadí 179 ovocných stromů. Po posouzení stromů určených ke kácení bude možnost vysadit
dalších 103 stromů. BILLA tedy pomůže revitalizaci ovocného sadu celkově 282 stromy. Zbývajících 99 stromů bude
ošetřeno a zachováno co možná nejdéle za účelem zachování původní stopy kompozice a biologické rozmanitosti.
Mimo vysazení nových ovocných stromů se BILLA bude
podílet na výstavbě nového altánu, kde si budou moci návštěvníci odpočinout či se jen pokochat okolní přírodou. Tento altán naleznou v jihovýchodní části sadu, kde je terénní
vyvýšenina – původně sloužící jako místo s vyhlídkou na vodní kaskádu.

Holešovský zámecký park patří k nejkrásnějším v České republice také díky nádherným vodním plochám.

Zámek je historickou
dominantou města Holešov.

Příjemná procházka zámeckou zahradou, která nabízí
mnoho míst k odpočinku v blízkosti vodních ploch.

V rámci revitalizace bude díky projektu společnosti BILLA
vysazeno v zámecké zahradě celkem 282 nových stromů.

I přes rozlehlost zámecké zahrady
je holešovský zámek vidět téměř z každé její části.

ZÁVĚREM
Jak jsme zmínili v textu, perspektivních a krátkodobě perspektivních stromů je v sadu k nalezení celkem 99. Stromů navržených ke kácení je 103, havarijních stromů pak
67. Volných míst pro výsadbu nových stromů je v současné chvíli 112. BILLA tedy pomůže financovat výsadbu
celkem 282 stromů.

Celková investice do revitalizace ovocného sadu
včetně stavby altánu a následné tříleté péče
o výsadbu je přibližně 1 470 000 Kč.
Autorkou projektu je Ing. Alena Vránová.

