PAMÁTKOVÝ OKRUH HOLEŠOV
ZEMANOVA KOVÁRNA

Vznikla již za Rottalů jako panská kovárna, která sloužila zejména pro potřeby provozu zámku. Posledními majiteli byli příslušníci kovářského rodu
Zemanů, kteří kovárnu provozovali od roku 1847. Dodnes se zachovala
přízemní venkovská budova se šindelovou střechou, původní kovadlinou
a funkčním historickým vybavením. V současné době je zde zřízeno Malé
muzeum kovářství.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Jedná se o jeden z nerozsáhlejších a nejstarších židovských hřbitovů na
Moravě, který čítá asi 1500 náhrobků. Počátek existence židovského hřbitova se předpokládá v Holešově již ve druhé polovině 15. století. První zmínka
o něm spadá do r. 1606, nejstarší dochovaný náhrobek je z r. 1647. V hrobce
s tumbou je pochován holešovský rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen, zvaný
ŠaCH, dodnes celosvětově uznávaný přední židovský učenec.

KAPLE SV. MARTINA

Další hodnotná stavba barokního původu je součástí bývalého chudobince
a městského lazaretu, zřízeného v 16. století pány ze Šternberka. Její osudy
- podobně jako celého objektu - byly v průběhu staletí pohnuté. Až po r. 1990
se ji podařilo celkově rekonstruovat. Nyní je objekt využíván jako “zimní modlitebna”, klubovna a knihovna.

POMNÍK BEDŘICHA SMETANY

Ve Smetanových sadech stojí od roku 1924. V té době šlo o první Smetanův
pomník na Moravě. Skladatelovu bustu vytvořil z pískovce význačný sochař,
vsetínský rodák Emil Hlavica. Ten byl na Akademii výtvarných umění v Praze
žákem J. V. Myslbeka.

KAPLE SV. KŘÍŽE

STARÁ SYNAGOGA (“ŠACHOVA”)

V jádru renesanční budova byla vystavěna v r. 1560 na místě starší dřevěné svatyně, která vyhořela. Na podzim r. 1725 holešovští Židé synagogu
opravili a přistavěli další části. Další jeden a půl století absolvovala synagoga
bez podstatných stavebních zásahů a díky tomu je druhou nejstarší synagogou v ČR, která si zachovala svůj původní ráz. Po vystavění
Nového templu v r. 1893 přestala být využívána a chátrala. Později se stala
provizorním bytem. To ji zachránilo od zbourání za 2. světové války, kdy byl
vyhozen do povětří Nový templ. V r. 1955 bylo rozhodnuto o její komplexní
obnově k muzejním účelům. Synagoga je zpřístupněna veřejnosti, je zde nainstalována expozice Židé a Morava.

Nachází se ve Smetanových sadech a jedná se o raně barokní osmibokou kapli,
postavenou podle plánů císařského architekta Filiberta Lucheseho
(stavitele rottalovského zámku v Holešově). V polovině 18. století byla vyzdobena nástěnnými černobílými freskami s náměty zmrtvýchvstání z bible a na oltáři
motivem z očistce, ovlivněným očistcovým oltářem z Černé kaple.
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PAMÁTKOVÝ OKRUH HOLEŠOV
Roku 1990 bylo centrum města Holešova vyhlášeno městskou památkovou zónou. Městský památkový okruh zahrnuje nejvýznamnější památky zóny a je vyznačen žluto-bílými trojúhelníky. Informace se zájemci dozvědí
v Městském informačním centru. Památkový okruh mohou návštěvníci spojit
i s prohlídkou synagogy, muzea kovářství a zámku Holešov, kde jsou přístupné expozice městského muzea a galerie. Sakrální památky jsou zpřístupněny
v rámci projektu Otevřené brány.

NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE

Památkový okruh mohou návštěvníci zahájit na náměstí Dr. E. Beneše. Náměstí lemuje řada hodnotných měšťanských domů se základy (sklepy a části
přízemí) vesměs z barokní doby. Fasády a přístavby vyšších pater pochází z 19.
a především z 20. století. Náměstí si přesto uchovává svůj středověký půdorys
a s upravenými fasádami a novou kašnou ve tvaru koule stojí rozhodně nejen
za odpolední korzo. Státem chráněný je např. dům čp. 2 s kartuší s obrazem
Nejsvětější Trojice, dům původní radnice a soudu se šatlavou s výrazně luchesovským pojetím fasády velkého pilastrového řádu (čp. 32) či zeď bývalých
masných krámů (čp.12) a měšťanský dům bývalé záložny se zachovalým torzem podloubí (čp. 38).

MOROVÝ SLOUP

Stojí na holešovském náměstí u farního kostela, vysoký je 7 m. Tyto sloupy se
u nás stavěly v době baroka. Morový sloup v Holešově pochází ze začátku 18.
století a byl postaven z vděčnosti za odvrácení moru. Je složen ze tří základních částí: trojúhelníkové balustrády sestavené z kuželů se třemi světci v rozích
(sv. Roch, sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Sarkander – všechny sochy jsou 135
cm vysoké), z podstavce, na němž stojí vysoký sloup, a vlastní sochy Panny Marie s andílky umístěné na hlavici sloupu. Morový sloup byl celkově restaurován
v roce 2000.

ZÁMEK S PARKEM

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Farní kostel se nachází na nám. Dr. E. Beneše. Do dnešní podoby byl přestavěn ve stylu vrcholného baroka. Autorem přestavby je zřejmě architekt F. Luchese. Kostel má trojlodní půdorys a jeho interiér je vyzdoben špičkovými barokními plastikami J. J. Schaubergera (+1744) a O. Zahnera (1709 - 1752).
K presbyteriu kostela na jižní straně přiléhá umělecky zcela unikátní tzv.
Černá kaple, přistavěná v r. 1748 jako pohřební kaple nad hrobkou hrabat
z Rottalu. Vnitřní plastická výzdoba Černé kaple je dílem nejznámějšího moravského barokního sochaře B. Fritsche (1706 - 1750), a to jak na protilehlých
oltářích, tak i v bočních nikách, kde jsou vytvořeny v nadživotní velikosti sochy
donátora F. A. Rottala a jeho manželky. Vrcholem barokního sochařství je pak
oltář Kristus v zahradě Getsemanské, na které se projevuje již začínající rokoko. Černá kaple patří k nejvýznamnějším holešovským kulturním památkám.

Stavba zámku byla zahájena v roce 1650 dle projektu vídeňského císařského architekta italského původu Filiberta Lucheseho. Stavebníkem byl nový
majitel holešovského panství hrabě Jan z Rottalu, moravský zemský hejtman
a nejvýznamnější šlechtic na Moravě, který se snažil stavbou honosného raně
barokního sídla ukázat svou nesmírnou moc a bohatství. Budova zámku je unikátním příkladem zámecké monumentální architektury na přechodu mezi pozdním manýrismem a raným barokem. Dostředná uzavřenost čtyřkřídlé budovy
a vnější pevnostní tvář architektury, obehnané vodním příkopem, jsou reminiscencí na renesanční italský typ palazzo in fortezza (palác v pevnosti). Současně
jsou ale na vnějších fasádách zámku coby progresivní prvek užité, na území
Moravy pravděpodobně vůbec poprvé, dekorativní lizénové rámce, které jsou
spolu s monumentálními pilastry na vnitřních fasádách již ozvěnou nastupující
barokní architektury. Na stropech sálů prvního patra stejně jako v sala terreně jsou zachovány původní bohaté štukatury, lemující barokní nástropní malby
s mytologickými náměty. Na zámku probíhá rozsáhlá a náročná rekonstrukce,
jednotlivé části jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti. Jedna z nejrozsáhlejších zámeckých zahrad (35 ha), přiléhající k zámku, je unikátním příkladem francouzské zahradní LeNotre-ovské architektury, o sto let předbíhající
obdobné projekty ve střední Evropě. Systém vodních kanálů ve tvaru trojzubce,
upravené aleje, průhledy, sady a obora (bažantnice) anglického typu v zadní
části parku jsou mimořádně působivé a reprezentativní.

KOSTEL SV. ANNY A TRINITÁŘSKÝ KLÁŠTER

Původně bratrský sbor byl v rámci rekatolizace na holešovském panství přeměněn na kostel sv. Anny. V letech 1742 - 1748 byla budova komplexně
přestavěna pro trinitářský řád, pro který vystavěl hrabě František Antonín Rottal kolem kostela sv. Anny komplex kláštera (zrušen roku 1783).
Spolu s kostelem tvoří řádové budovy architektonicky uzavřenou formu, jakousi protiváhu monumentální hmotě zámku. V kostele sv. Anny je nad hlavním oltářem obraz, který je připisován A. F. Palkovi, na sochařské výzdobě
se podílel olomoucký sochař Ondřej Zahner. K presbyteriu přiléhá kaple sv.
Famiána (sv. Kosmy a Damiána), v sedmdesátých letech 20. století byla na
stropě kaple objevena a obnovena rozsáhlá freska, která je nejvýznamnějším dílem barokního malíře Josefa Pilze.

