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Kulturní památka České republiky, nacházející se na území Městské památkové zóny Holešov
dokončoval jeho spolupracovník, Giovanni Pietro Tencalla. K nejhodnotnějším částem zámku patří
sala terrena s mimořádně bohatou štukovou a freskovou výzdobou, která zpočátku sloužila jako
hlavní reprezentační prostor zámku. První patro – piano nobile – obsahuje řadu klenutých sálů,
které jsou až marnotratně vyzdobeny klenbami s manýristickou štukovou výzdobou a nástropními
freskami zpodobňujícími zejména výjevy z antické mytologie. V prvním patře se nachází rovněž velký
sál s plastickými hermovkami po celém obvodu a zámecká kaple – obě tyto místnosti dosahují výšky
dvou pater. Za vlády prasynovce Jana z Rottalu, Františka Antonína z Rottalu, byly dokončeny interiéry jižního křídla prvního poschodí a soukromé pokoje panstva ve druhém poschodí zámku. Zde
se nacházejí plochostropé prostory s bohatou figurální a rostlinnou výmalbou stěn z 18. a 19. století,
která však byla z větší části zakryta v padesátých letech 20. století. K unikátům patří nedávno objevený raně barokní dvouobloukový most, vedoucí přes zámecký příkop a donedávna ukrytý v zásypu
vstupní rampy do zámku. Při poslední
rekonstrukci byl most zachován uvnitř
nové rampy, která současně tvoří ochrannou skořepinu historického mostu.
Vstupní balkonový pískovcový portikus
nese znak hrabat z Rottalu – jednoduchý
kříž. Trojúhelný tympanon, nasazený na
střední část hlavního zámeckého průčelí,
zdobí znak posledních majitelů panství,
hrabat Bruntálských z Wrbna.

Ve druhé polovině 13. století vznikl na místě severovýchodní části
dnešního zámku (zhruba v místě sala terreny) na mírné vyvýšenině,
obklopené vodou z potoka, panský dvorec, či spíše tvrz oválného tvaru. Tvrz vznikla snad v souvislosti s předáním Holešova odvolanému
olomouckému biskupovi Konrádovi z Friedberka. Po něm se v držení
tvrze střídali manové (leníci) olomouckého biskupa, kteří stavbu dále
rozšiřovali. Kolem roku 1300 je již holešovské panské sídlo zmiňováno
jako hrad a od roku 1322 je ves Holešov povýšena na město. V průběhu
14. století, kdy holešovské léno drželi členové významného rodu Šternberků, dochází k dalšímu rozvoji sídla. Na přelomu 15. a 16. století
došlo k velkorysé pozdně gotické přestavbě a rozšíření hradu. Za posledních Šternberků kolem roku 1570 byl areál hradu přestavěn na renesanční zámek, který byl rozšiřován do první čtvrtiny 17. století. Během
třicetileté války byl zámek několikrát vydrancován, vyhořel a celkově
zchátral.
Když se v roce 1650 stal novým majitelem Holešova jeden z nejmocnějších šlechticů té doby, hrabě Jan z Rottalu, rozhodl se starý zámek neopravovat, ale nahradit jej novostavbou, jejíž projekt zadal císařskému
architektovi Filibertovi Lucchese. Ten vyprojektoval monumentální
čtyřkřídlou dvoupatrovou dispozici se čtyřmi nárožními věžemi a nádvořím, které u vstupního a zahradního křídla doplňuje dvoupatrová,
pilířová arkáda. Zámek kombinuje renesanční, manýristické a raně
barokní prvky, vysoký pilastrový řád na fasádách nádvoří byl u nás
uplatněn vůbec poprvé. Celková kompozice zámku vychází z manýristického typu „palazzo in forteza“ (palác v pevnosti), jehož podstata
spočívá v uplatnění pevnostně utvářeného exteriéru, zvýrazněného
okružním příkopem a kontrastujícího se vzdušným řešením nádvoří
i bohatě zdobených interiérů. Po Luccheseho smrti roku 1666 zámek
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Kulturní památka České republiky nacházející se na území Městské památkové zóny Holešov

V polovině 18. století za vlády uměnímilovného Františka Antonína
z Rottalu dostala zahrada zhruba současnou rozlohu. V přední, formální části tvůrci využili starší kanály a doplnili je prostředním ramenem.
Vznikl tak tvar Neptunova trojzubce. Tento vodní prvek o celkové délce
cca 980 metrů byl napájen ze staršího mlýnského náhonu, který se
do trojzubce vléval kaskádou se sochařskou výzdobou. Břehy kanálů
doprovázely řady tvarovaných stromů a soch. Ty vymezovaly parter
před zámkem tvořený záhony s bohatým ornamentem z živých plotů,
trávníku, barevných písků i květin. Střed parteru zdůrazňoval velký
bazén napojený na prostřední kanál a opatřený vodotryskem. Vlevo
od parteru se nacházela samostatná zahrádka se záhony pro zeleninu,
ale především s velkou oranžérií plnou citrusů. Navazovala plocha

Habrová alej s kuželnou
na akvarelu z roku 1810

Zámecká zahrada v 50. letech 20. století

Jelen v zámecké oboře

Zámecká zahrada s pavilonem (dnešní hvězdárna)
na akvarelu z počátku 19. století

Podstavec sochy z původní výzdoby zámecké
zahrady (nyní přesunutý k hasičskému domu)

Zbytky původního ohrazení
zahrady se střílnami

členěná řadami stromů, jejichž tvarované koruny vytvářely zelené klenby a ovocné sady. Vpravo stál zděný pavilon,
dnešní hvězdárna, a další ozdobně členěné ovocné sady. Na
tuto formální zahradu navazovala bažantnice a obora se sítí
pravidelných průseků a alejí. V barokní zahradě se nacházelo mnoho děl zručných sochařů a kameníků. Do dnešní doby
se z nich zachovala už pouze architektonicky pojednaná brána navazující na původně hospodářské budovy zámku, dvě
kamenné lavičky a několik kamenných váz.
Plán zámecké zahrady
z roku 1830

Náročná a drahá údržba zahrady i osvícenské ideje nacházející krásu ve volné přírodě vedly na přelomu 18. a 19. století ke zjednodušení celé kompozice. Zahrada i obora byly
přebudovány v krajinářském duchu a doplněny řadou staveb
jako čínský pavilon s houpačkou, antický chrámek s kuželnou
nebo pavilonky pro sledování zvěře. Zasypán byl i středový
kanál a bazén na parteru. K jejich obnově a dalšímu rozkvětu zahrady došlo v závěru 19. století za hrabat z Vrbna, kteří
opět používali Holešov jako hlavní reprezentační sídlo. Tito
velcí milovníci koní zřídili v zadní části zahrady ovál sloužící
k tréninku i pořádání jezdeckých závodů. Obnovy se dočkaly
i ovocné sady. Okázalý životní styl však vedl k velkému zadlužení majitelů. Za války dokonce využívali parter před zámkem k pěstování brambor a zeleniny.

Označení památkového okruhu

Zahrada u holešovského zámku, rozkládající se před jeho východním
křídlem směrem na Dobrotice, začala vznikat nedlouho po stavbě
samotné budovy Janem hrabětem z Rottalu. Na její podobě měli zřejmě podíl tehdejší císařští stavitelé zámku, Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencalla. V roce 1663 píše o holešovské zámecké zahradě
Tomáš Pešina z Čechorodu, že je to „zahrada rozkošná, které Morava
podobné nemá“. Už tehdy zřejmě v její kompozici hrála významnou
roli voda a vodní hříčky. Tuto první raně barokní zahradu pravděpodobně ze tří stran ohraničovaly vodní kanály a nechyběl v ní bazén
nebo středová fontána a sochy. Podstavec jedné ze soch s typickými
manýristickými maskarony se zachoval před hasičskou zbrojnicí na
okraji Holešova, kde slouží jako podstavec mladší sochy sv. Floriana.
Za Jana Zikmunda z Rottalu (1699–1717) byla zahrada zřejmě ohrazena
zdí, jejíž část se zachovala v jihovýchodní části formální zahrady naproti budově bývalého zámeckého mlýna. Zeď je konstrukčně unikátní –
vystavěná v kombinaci lomového kamene, nepálených a pálených cihel se štěrbinovými střílnami.

Po zestátnění zámeckého areálu v roce 1948 byla zahrada otevřena veřejnosti a od roku 1954 postupně probíhají práce na
její obnově. Zámecká zahrada o rozloze necelých 40 hektarů
patří, zejména díky zachované kompozici a vodní soustavě,
k předním ukázkám barokního zahradního umění u nás.
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AREÁL NÁMĚSTÍ SV. ANNY S KOSTELEM, TRINITÁŘSKÝM KLÁŠTEREM A MASNÝMI KRÁMY

Mimořádně zajímavý areál dnešního náměstí sv. Anny začal vznikat po
roce 1524, kdy majitel holešovského panství Jan mladší ze Šternberka vydal privilegium, v němž Jednotě bratrské povolil, zřejmě na části
tehdejšího předzámčí, vystavět „dům pod zámkem ležící“ s bratrskou
školou. Současně zřejmě vznikla naproti škole, která byla i farou, zděná
modlitebna. V letech 1573 a 1577 se v tomto bratrském areálu konaly
synody Jednoty bratrské z Čech, Moravy, Slezska a Polska, na nichž
proběhly volby biskupů i rady církve. V roce 1584 byla vystavěna renesanční věž bratrské modlitebny, která jen s kosmetickými úpravami
dodnes stojí v průčelí kostela sv. Anny. Po začátku rekatolizace Holešova Ladislavem Popelem mladším z Lobkovic byli čeští bratři z Holešova vyhnáni a v roce 1616 byl areál předán do Holešova povolaným jezuitům. Ti se usadili v bratrské škole a faře a modlitebnu přeměnili na
katolický kostel sv. Anny. Bouřlivé období počátku třicetileté války si
zřejmě vyžádalo vybudování klenutého depozitáře – komory ve druhém patře věže, přístupné pouze žebříkem či dřevěným schodištěm
z lodi kostela a určené k ochraně cenných předmětů před požárem
a lupiči. Díky břevnům či policím, po nichž se doposud zachovaly ve
zdech kapsy, mohl depozitář sloužit i k ochraně písemností či cenností
před hlodavci. Po odchodu jezuitů z Holešova v roce 1626 byl kostel využíván jen občas. Na konci 17. století došlo k jeho významné přestavbě,
která zřejmě souvisela s potřebou provádět zde bohoslužby místo zcela přestavovaného farního chrámu – dosavadní trámový strop byl nahrazen mohutnou klenbou, zvýšeny obvodové zdi, které byly zpevněny
vnitřními pilíři a přízedními pasy. Poslední zásadní přestavbou kostel
prošel v letech 1743 – 1748 pod vedením stavitele Tomáše Šturma,
kdy jej tehdejší majitel Holešova, František Antonín z Rottalu, nechal
adaptovat pro potřeby nově zřízené rezidence trinitářů. Byl postaven
nový presbytář, kruchta, zvýšena renesanční věž a pořízena dodnes
velmi dobře zachovaná vnitřní výzdoba kostela. Jedná se o hlavní oltář

Areál kostela sv. Anny a trinitářského
kláštera na počátku 19. století

Část fresky Josefa Pilze v boční kapli
kostela sv. Anny

Bývalá bratrská škola

Masné krámy dle malíře Františka Růžičky

Hlavní oltář sv. Anny
v interiéru kostela

Klenutý depozitář ve věži
kostela sv. Anny

sv. Anny od Františka Antonína Palka, pět bočních oltářů a bohatou sochařskou výzdobu převážně od Ondřeje Zahnera.
V roce 1756 byl kostel doplněn na jižní straně o boční kapli s nádhernou nástropní freskou Josefa Františka Pilze. Z obou
stran ke kostelu přiléhají dvě křídla rezidence trinitářů – starší, jižní z roku 1747 a pozdější severní z let 1748 – 1750. Trinitářská rezidence byla v rámci reforem Josefa II. zrušena v roce 1783 a kostel sv. Anny byl opět využíván jen občas. Při
příležitosti 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandra byla v oratoři kostela v roce 2020 zřízena Pamětní síň tohoto světce.
V roce 2013 byl bohužel zbořen objekt bývalé bratrské školy a fary, jeden z nejstarších domů v Holešově a nahrazen novostavbou. V roce 2020 byl nákladem města Holešova vztyčen mezi kostelem sv. Anny a bývalou bratrskou školou a farou Památník smíření od sochaře Ondřeje Olivy ve tvaru stromu na památku smíření mezi hlavními náboženstvími, které
v Holešově mezi sebou několik století bojovaly – katolického, protestantského a židovského.
Na jihozápad od kostela sv. Anny se rozkládá druhá část náměstí. Ta je tvořena bývalými kasárenskými objekty z 18. století, ve kterých byl po bitvě tří císařů u Slavkova v roce 1805 umístěn lazaret pro zraněné vojáky. Zemřelo jich zde přes
1 000 a byli pohřbeni do hromadných hrobů v bývalé městské cihelně, ve které byl na počátku 20. století zřízen městský park, v němž se nachází památník těchto obětí (Americký
park). Dům s průjezdem, vedoucí na hlavní náměstí, byl od
poloviny 19. století radnicí a nacházely se v něm a v navazujících kasárenských objektech různé městské instituce (městská spořitelna, učebny gymnázia, četnická stanice apod.).
Závěr náměstí je tvořen tzv. masnými krámy, tvořenými prodejnami všech řezníků ve městě. Ty vznikly zřejmě po třicetileté
válce na místě zničeného Kramářovského domu. Původně byly
dřevěné, ohrazené zdí se dvěma branami. Těsně před polovinou 18. století byly nahrazeny dvěmi řadami zděných krámků
(celkem 16), uprostřed s otevřenou uličkou. Do současnosti
se zachovaly 4 krámy, čelní zeď s atikou a pozdně barokním
trojosým členěním, která areál odděluje od hlavního náměstí
a zbytky zadní zdi a brány, vedoucí na náměstí sv. Anny. I přesto, že holešovské masné krámy zůstaly dochovány jen zčásti,
představují unikátní ukázku barokní „občanské vybavenosti“.

Historické foto čelní zdi masných krámů
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Stará, tzv. ŠACHOVA SYNAGOGA

Židovští obyvatelé začali přicházet do Holešova zřejmě
od poloviny 15. století a usazovali se pod ochranou majitelů panství v severní části města kolem cesty, vedoucí na
holešovský hrad. Centrem jejich obce se stala synagoga,
vystavená ze dřeva. Před rokem 1560 vyhořela a židovská
obec místo ní v tomto roce se svolením Jindřicha ze Šternberka postavila současný zděný objekt v renesančním slohu. Nejstarší částí synagogy je hlavní sál o rozměrech cca
11 x 8 m, zaklenutý neckovou klenbou, zahloubený podle
náboženských předpisů 1 metr do země („z hloubi k Tobě
voláme“). V roce 1611 byla synagoga rozšířena o přízemní
přísálí, nad kterým se rozkládá ženská galerie a o komunikační předsíň s obřadním umyvadlem (kijor) s datačním
chronogramem a se schodištěm do ženské galerie. Protože
se židovská obec ve druhé polovině 17. století úspěšně rozvíjela a stávající synagoga přestávala stačit, hodlali holešovští
Židé v roce 1709 postavit novou synagogu, což jim nebylo povoleno. V roce 1725 započali s rozsáhlou přestavbou
stávající synagogy, i když jim hodnostáři katolické církve neschválili její zvýšení o 4,5 metru. Nad ženskou galerií, kterou
museli snížit, postavili prosvětlený prostor židovské školy
s bohatě malířsky zdobeným trámovým stropem, hlavní sál
nově zaklenuli (a z té doby se na půdě zachoval do omítky
vyrytý podpis jednoho za stavebníků „Mordechaj“), nově
zaklenut byl i prostor přísálí. Hlavní sál, přísálí i ženská
galerie byly vyzdobeny unikátními nástěnnými malbami

a hebrejskými nápisy a jednoduchou štukovou výzdobou. Ve 20. letech 20. století přestala synagoga
sloužit náboženským účelům, a byla využívána pro dílny, sklady a byty, což ji zachránilo od zničení
nacisty za okupace. V první polovině 60. let 20. století byla synagoga nákladem města Holešova
jako jediná mimopražská synagoga rekonstruována, nástěnnou výzdobu restauroval ak. malíř Rudolf
Růžička a byla zpřístupněna veřejnosti. Na začátku 90. let proběhlo komplexní restaurování interiéru. V hlavním sále se nachází vynikající ukázka kovářské práce z 18. století - pódium (bíma, almemor), dále barokní svatostánek (aron ha-kodeš) na uschování Tóry. Chrámová opona (parochet) je
novodobá, ale historie jejího pořízení pro
synagogu je strhující. Hlavní sál je vybaven rovněž lavicemi a synagogálními svítidly.
V ženské galerii a v místnosti židovské školy je
umístěna expozice o historii Židů v Holešově
a na Moravě, v židovské škole je navíc hebrejská studovna, vybavená unikátními
židovskými literárními díly, zejména spisy
holešovského rabína Šabtaje ben Meira ha
- Kohena, zvaného ŠACH (1621 Vilno - 1662
Holešov), považovaného za jednoho z deseti
nejvýznamnějších židovských učenců, který
je pohřben na zdejším židovském hřbitově.

Související památky: Židovský hřbitov
Holešov, pietní místo po Nové židovské synagoze v Holešově, zničené za nacistické okupace, budova nového rabinátu s pamětními
deskami.
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DĚKANSKÝ CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A MARIÁNSKÝ „MOROVÝ“ SLOUP

První zmínka o farním kostele v Holešově pochází z roku 1322.
Stál na místě dnešního kostela, uprostřed trojúhelníkového
tržiště, ze kterého později rozšířením na sever vzniklo náměstí.
Původní podobu holešovského kostelíka neznáme. Z gotické
fáze stavby kostela se dodnes zachoval otisk krovu vysoké sedlové střechy střední lodi na východní stěně jeho mladší, renesanční věže. Současný presbytář je až barokní, jeho tvar však
může reagovat na situaci předchozího, pozdně gotického presbytáře. Rovněž mariánské zasvěcení kostela je velmi starobylé.
Znovu vysvěcen byl v roce 1480 po pravděpodobné pozdně
gotické přestavbě. Na sklonku 16. století došlo k renesančním
úpravám - zvětšení kostela, vystavěna byla současná věž, na
kterou byly umístěny dva dodnes funkční renesanční zvony
(Jakub – 1596 a Jan – 1597). V té době měl kostel klenutý presbytář a rovný dřevěný strop nad lodí, kterou ze stran obklopovaly empory. Po možná několikerém poškození kostela v 17.
století došlo k jeho velkorysé barokní přestavbě, snad podle
plánů autora projektu holešovského zámku, císařského architekta Filiberta Lucchese, zpracovaných po polovině 17. století. Tato přestavba (zachovávající renesanční věž nad vstupem
do kostela) probíhala v závěru 17. století (tedy vlastně už v tehdy zastaralém stavebním stylu), kostel byl stavebně dokončen
v roce 1708 za Jana Zikmunda, hraběte z Rottalu. Zcela unikátní je monumentální interiérová, zejména sochařská výzdoba
chrámu, kterou nechal vytvořit František Antonín, hrabě z Rottalu během první poloviny 18. století. Ve
vlastním chrámu se jedná zejména o unikátně sochařsky ztvárněnou kompozici hlavního oltáře, křtitelnici,
kazatelnu a deset bočních oltářů, přímo překypujících štukovými sochami od špičkových vrcholně barokních
sochařů Jana Jiřího Schaubergera a jeho zetě, Jiřího Zahnera. Boční oltáře byly původně opatřeny obrazy
slavného barokního malíře Jana Jiřího Handkeho, část z nich byla během 18. a 19. století nahrazena jinými
obrazy (sv. Jan Sarkander, sv. Florián s autentickým pohledem na hořící Holešov na počátku 19. století).

Doslova evropským unikátem je výzdoba tzv. Černé kaple, postavené ve čtyřicátých letech 18. století při
chrámovém presbytáři naproti sakristii a oratoři nad pohřební kryptou hraběcí rodiny. Jejím autorem je
jeden z nejlepších sochařů pozdního baroka, Gottfried Fritsch, který zde vytvořil realistické sochy reprezentativně oděných šlechticů – Františka Antonína z Rottalu a jeho manželky Marie Cecilie, rozené z Trauttmansdorffu a dva sochařsky řešené oltáře – tzv. Očistcový s motivem duší v očistci a s anděly, nesoucími
obraz Ukřižovaného a protilehlý, s monumentální kompozicí výjevu Krista na hoře Olivetské, který již nese
znaky umírněného klasicismu.
Před severním průčelím děkanského chrámu se nachází komponované sochařské dílo – Mariánský „morový“
sloup. Vznikl zřejmě na počátku 18. století jako díkuvzdání za ukončení morové nákazy. Podle trojúhelníkového půdorysu soklu s kuželkovou balustrádou a podstavce sloupu lze usuzovat, že původně byla na vrcholu sloupu socha sv. Trojice, nebo Boha Otce. Socha Panny Marie Assumpty (Nanebevzaté), která je na rozdíl
od zbytku kompozice z mušlového vápence a pochází
až z poloviny 18. století, je vrcholnou ukázkou mistrovského vrcholně barokního sochařství. Na podstavcích
v rozích balustrádové ohrady jsou osazeny sochy sv.
Rocha, sv. Jana Nepomuckého (z místního hrubozrnného pískovce) a sv. Jana Sarkandra (z pískovce jemnozrnného), která vznikla zřejmě současně s mariánskou
sochou na sloupu a nahradila snad sochu sv. Šebestiána. Autorem Sarkandrovy sochy je možná holešovský
sochař Tomáš Šturm. Mariánský sloup představuje
nejrozsáhlejší architektonicko-sochařskou kompozici
barokního období v Holešově a postava Panny Marie
na jeho vrcholu svojí mimořádnou uměleckou úrovní
výrazně přesahuje regionální rámec.

Související památky: urbanistický celek původně středověkého holešovského náměstí s památkově hodnotnými domy mmj. č.p. 2, 4, 11, 16, 28, 32, 38, 40
(fara, která se zde nachází od počátků kostela) 65.

ZASTAVENÍ MĚSTSKÉHO PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU

Holešovský zámek

Zámecká zahrada

Náměstí sv. Anny
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Židovský hřbitov
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Více informací najdete na stránkách: www.holesov.info

Označení památkového okruhu

Kulturní památky České republiky, nacházející se na území Městské památkové zóny Holešov

památkový okruh, číslo
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KAPLE SV. MARTINA, SV. KŘÍŽE, POMNÍK B. SMETANY A SMETANOVY SADY
Kulturní památky České republiky

Prvním objektem na území současných Smetanových sadů byl
špitál (ochranovna) s kaplí sv. Martina, který nechal, tehdy za
Kroměřížskou branou města, vybudovat po roce 1522 majitel
holešovského panství Jan mladší ze Šternberka. I když areál několikrát vyhořel, pozdně gotické obvodové zdi jsou zřejmě zachovány. Špitál sloužil pro nemajetné staré holešovské měšťany, byl
nadán vlastními pozemky, jejichž výnos sloužil k výživě jeho chovanců. Kaple vyhořela v roce 1681 a až v roce 1744 byla obnovena v barokním slohu. Kaple sv. Martina s jednoduchou vnitřní
sochařskou výzdobou od Ondřeje Zahnera stále slouží bohoslužebným účelům. Vedle areálu špitálu se nachází památkově chráněný
kamenný kříž – krucifix s Ukřižovaným z přelomu 18. a 19. století.

Hanácko-valašská výstava v roce
1914 ve Smetanových sadech

Budova 2. Základní školy po dostavbě,
ještě bez přistavěné tělocvičny

Další z náhrobků ze hřbitova ve Smetanových
sadech, přenesený na současný hřbitov

Věstník výstavy ve Smetanových sadech
v roce 1914

Původní vstup do
Smetanových sadů

Náhrobek Jana Tomaštíka, původně umístěný
na hřbitově ve Smetanových sadech

Výstavní pavilon ve
Smetanových sadech

Po zrušení hřbitova se na jeho místě začal vytvářet městský sad. Kolem původního hřbitovního obvodu město Holešov postavilo dvě na tehdejší dobu moderní školy. V letech 1888 – 1889 zde vystavěl stavitel Antonín Fišer Obecní měšťanskou školu Františka Josefa I., později nazvanou chlapecká a nyní 1. Základní škola
Holešov. Jeho syn, architekt Vladimír Fišer postavil v letech 1910 – 1911 nedaleko ní Obecnou a měšťanskou
dívčí školu Boženy Němcové, nyní je to 2. Základní škola Holešov, která ve své době byla označována za jednu
z nekrásnějších školních budov na Moravě.
Ze „školního parku“ se stalo klidové a odpočinkové
místo města. V roce 1914 se zde konala Hanácko-valašská krajinská výstava, dokumentující úspěšný rozvoj
zdejšího kraje. Park se stal místem i dalších obdobných
průmyslových a zemědělských výstav a různých slavností, konaných zde mezi světovými válkami. V roce 1924
byl v centru parku vztyčen pomník Bedřicha Smetany se
skladatelovou bustou, dílo akademického sochaře Emila
Hlavici. Jedná se o první pomník B. Smetany na Moravě.
Na jeho počest nese park název Smetanovy sady.

Označení památkového okruhu

V rámci velkorysé urbanistické přestavby města za vlády hraběte
Jana z Rottalu po roce 1650 byl přesunut kolem roku 1660 městský hřbitov z náměstí, kde se rozkládal kolem farního kostela, do
místa současných Smetanových sadů. Navázal tak na vybudování
široké předměstské ulice (dnešní Masarykova) za Žopskou branou
s velkolepým areálem palácové stavby panského pivovaru. Uprostřed nově zřízeného hřbitova byla postavena unikátní osmiboká
hřbitovní kaple sv. Kříže s lucernou na stanové střeše. Tu nechal
vybudovat tehdejší holešovský purkmistr Jan Ležatka a stavitelem
byl císařský architekt, autor novostavby holešovského zámku, Filiberto Lucchese. Použil při tom zmenšené a zjednodušené řešení své
starší realizace – kaple sv. Brigity ve Vídni, postavené v roce 1651
na oslavu konce třicetileté války. Kaple byla po polovině 18. století
vyzdobena zajímavými černobílými freskami s biblickými náměty
vzkříšení. Na podlaze kaple jsou čtyři náhrobky jejích zakladatelů
a donátorů.

Hřbitov kolem kaple sv. Kříže byl ve druhé polovině 19. století přesunut dál od centra města na trať Súhrada.
Na novou lokalitu bylo přestěhováno i několik hodnotných pískovcových, sochařsky ztvárněných barokních
náhrobků, zejména unikátní náhrobek Jana Tomaštíka z roku 1742.

Související – sousední památky: areál barokního panského pivovaru na ulici Masarykova, sochy Panny Marie Immaculaty a sv. Floriána na Plačkově, měšťanský
dům č. p. 523 v historizujícím stylu z přelomu 19. a 20.
století na Palackého ulici.
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