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ÚVOD
Vyhláškou (obecně závazným nařízením) Jihomoravského krajského národního výboru
v Brně ze dne 20. listopadu 1990 bylo území historického jádra města Holešova prohlášeno
za Městskou památkovou zónu Holešov.
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Text vyhlášky JmKNV o vyhlášení MPZ Holešov
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Plán hranic MPZ Holešov
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Výpis evidovaných
nemovitých
kulturních
památek v k.ú.
Holešov
Číslo rejstříku

čp.

37130 / 7-5933

Památka
Ulice,nám./umístění
kostel Nanebevzetí P. Marie s
Černou kaplí
nám. Dr. E. Beneše

MPZ

Ano
Ne
Ano
Ano

synagoga

Přiční

35673 / 7-5936

kaple sv. Kříže

Smetanovy sady

33914 / 7-5937

Smetanovy sady

41675 / 7-5953

kaple sv. Martina
hřbitov, z toho jen: pomník
Jana Tomaštíka

Grohova

30058 / 7-5952

židovský hřbitov

Hankeho

37883 / 7-5959

kříž

Palackého-Plačkov

39409 / 7-5956

kříž

Za Drahou

31449 / 7-5947
29786 / 7-5950

socha sv. Jana Nepomuckého Masarykova
socha sv. Vendelína podstavec
Tučapská

38001 / 7-5945

sochy P. Marie Immaculaty a
sv. Floriána
Plačkov

Ne

23643 / 7-5944

architektonizované sochař.
dílo - Morový sloup

nám. Dr. E. Beneše

Ano

32003 / 7-5951

pomník Bedřicha Smetany

Smetanovy sady

36965 / 7-5938

čp.2

měšťanský dům

nám. Dr. E. Beneše

11919 / 7-8766

čp.4

měšťanský dům

nám. Dr. E. Beneše

Ano
Ano
Ano

13810 / 7-5940

mezi čp.10 masné krámy, z toho jen:
a 11
zeď před masnými krámy

50843 / 7-8969

čp.16

měšťanský dům

nám. Dr. E. Beneše

15776 / 7-5939

čp.32

stará radnice - soud

nám. Dr. E. Beneše

50844 / 7-8987

čp.38

měšťanský dům

nám. Dr. E. Beneše

29179 / 7-5941

čp.65

měšťanský dům

Masarykova

50497 / 7-8896

28662 / 7-5931

měšťanský dům
čp.133
kostel sv. Anny, areál
čp. 8, 182, předzámčí a trinitářský
985, 1212 klášter

47888 / 7-7166

čp.183

kovárna Zemanova

Zámecká

10814 / 7-8646

čp.185

předměstský dům

Holajka

21928 / 7-5929

čp.190

zámecký areál

nám. F. X. Richtra

10503 / 7-8508

čp.523

činžovní dům

Palackého

čp.655

pivovar panský

Masarykova, Pivovarská

16098 / 7-5935

20639 / 7-5942

čp.135

nám. Dr. E. Beneše

nám. Svobody

nám. F. X. Richtra
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Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne

Kapitola 1.
HLAVNÍ VÝCHODISKA A ZÁSADY PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY V HOLEŠOVĚ
Město Holešov má od roku 1988 zpracovaný program Regenerace městské památkové zóny,
vycházející z „Územního a stavebně historického rozboru historického jádra“ (SÚRPMO
1988).
Program Regenerace byl následně aktualizován V. Dujkou v letech 1995 a 1997 a to na
základě „Urbanistické studie. Řešení úprav náměstí Dr.E.Beneše v Holešově“ (Dujka, V.
1995).
V roce 2005 došlo ke komplexní aktualizaci programu, který zpracovali M. Čihalík a S.
Pechová s tím, že tato aktualizace plně pokrývá období 2005 - 2010. Platnost této verze
Regenerace byla Zastupitelstvem města Holešova prodloužena na rok 2011 s tím, že v roce
2011 bude připravena komplexní aktualizace na roky 2012 – 2015.
Návrh zásad této komplexní aktualizace navazuje na poslední komplexní aktualizaci, reaguje
na realizované změny v uvedeném období, zejména na postup rekonstrukce zámku, dokončení
rekonstrukčních prací v bývalém areálu trinitářského kláštera a rozšíření potřeby
restaurátorských prací ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kromě programu
regenerace nemovitých kulturních památek, nacházejících se v Městské památkové zóně
v Holešově (dále jen: MPZ), registrovaných v ÚSKP ČR, se pro vnitřní potřeby města
program doplňuje o definici dalších významných nemovitostí, zasluhujících památkovou
ochranu, které se nacházejí na území MPZ Holešov a jsou ve špatném stavebně-technickém
stavu, případně je vhodné podporovat jejich zachování či obnovu. Aktualizace je doplněna o
další památkově (architektonicky) hodnotné objekty mimo MPZ na území města, které si
zasluhují podporu ze strany města a dalších orgánů a institucí.
Financování regenerace MPZ:
-

dotační zdroje z programu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón (u restaurování až do výše
100% oprávněných nákladů)
- ostatní dotační zdroje, získávané ad hoc majiteli nemovitostí (poskytovatel
Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj – Fond kultury ZK, Havarijní fond Ministerstva
kultury, nadace, nadační fondy a další veřejné zdroje)
- vlastní prostředky majitelů nemovitostí, určené k rekonstrukci
- příspěvky z rozpočtu města dle aktuálních možností rozpočtu města
Pro kulturní památky umístěné mimo Městskou památkovou zónu lze využít rovněž
prostředky Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností Ministerstva kultury ČR.
Pro dílčí části programu regenerace MPZ Holešov a dalších památkově chráněných či
hodnotných objektů lze využít i nadnárodních fondů a programů, zejména evropských
strukturálních fondů, vždy však za předpokladu, že bude zajištěna spoluúčast, případně
předfinancování příslušných projektů.
Město Holešov se rovněž účastní každoročně soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ, jejíž vítěz na krajské i celostátní úrovni dostává
prostředky na realizaci tohoto programu. Město Holešov se vždy umísťuje na předních
místech žebříčku, i když zatím tuto soutěž nevyhrálo (většinou z důvodu negativního
hodnocení reklam v prostorách MPZ ze strany hodnotící komise). V případě odstranění těchto

8

závad je značná šance na vítězství v soutěži a na získání příslušných finančních dotací na
obnovu MPZ Holešov.
Sytém značení kulturních památek a dalších památkově a turisticky významných
objektů ve městě
Ve městě, zejména na území MPZ se nacházejí věcné pozůstatky několika koncepcí
označování a popisů kulturních památek a turistického informačního značení vůbec, které
vznikalo v posledních cca 40-ti letech a bylo postupně měněno. Současný stav neodpovídá ani
požadavkům zákona o označování kulturních památek, ani potřebám dostatečné
informovanosti turistů a dalších návštěvníků města. V pojednávaném období je třeba vytvořit
a odsouhlasit koncepci moderního systému označování a popisů kulturních památek a dalších
pamětihodností města. Na internetových stránkách města je vytvořen rozsáhlý projekt
komplexních informací o kulturních památkách a dalších pamětihodnostech města, jehož
obsah je možno využít i na pevné označení těchto objektů.

Příklad současného nevhodného značení

Příklad vhodného značení kult.památky
Kroměříž

Příklad vhodného značení mapy chráněného území
Kroměříž
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Regulace reklam umístěných v prostoru MPZ Holešov
V projednávaném období je třeba zpracovat zásady pro regulaci reklam a obdobných nosičů,
umisťovaných na území MPZ, zejména na objektech, které jsou evidovanými kulturními
památkami. Tyto zásady by měly akceptovat nutnost propagace a prezentace provozoven,
umístěných v příslušných objektech, na druhou stranu by měly regulovat jejich nadměrné a
neestetické ztvárnění, které kazí celkový obraz MPZ. Již v současnosti je umísťování reklam
na území MPZ (i na kulturních památkách mimo MPZ) záležitostí, která by dle zákona č.
20/1987 o státní památkové péči měla být povolována orgány památkové péče. To že jsou na
území MPZ umístěny reklamy, které neproběhly tímto povolovacím procesem, by mělo být
sankcionováno. Vytvoření zásad pro tuto reklamu by umožnilo její rozumnou regulaci a
vytvoření i pro podnikatele čitelného prostředí v této oblasti. Tyto zásady by měly stanovit
přípustné (maximální) rozměry reklam, přípustné umístění reklam na objektech v MPZ a
případně doporučit jejich výtvarné řešení (stanovit zásady pro toto řešení – použité materiály,
styl, barevnost apod.)

Příklad nevhodného reklamního značení na kulturní památce v MPZ – č.p. 16

Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Holešov a Komise
památkové péče a letopisectví
Na základě usnesení Vlády ČR č. 209 ze dne 25.3.1992 (Zásady přípravy, zpracování a
realizace městských programů regenerace) zřídilo město Holešov usnesením Rady města
Holešova Pracovní skupinu pro regeneraci městské památkové zóny Holešov. K 1.1.2012
působí tato Pracovní skupina v následujícím složení:
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Předseda pracovní skupiny: Mgr. R. Seifert, místostarosta města
Členové pracovní skupiny:
Mgr. P. Chvátal, vedoucí odboru školství a kultury,hlavní koordinátor pracovní skupiny
Ing. R.Pospíšilová, pracovnice odboru územního plánování a stavebního řádu
Ing. R. Šťastný, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Ing. S. Julíček, vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města (městský
stavitel)
Ing. M. Strnad, předseda Komise výstavby
M. Olšina, člen Komise památkové péče a letopisectví, místopředseda Vlastivědného
kroužku
Ing. K. Bartošek, referent státní památkové péče na MěÚ a jednatel Komise památkové péče a
letopisectví
Člen za KÚ Zlínského kraje (delegován krajským úřadem)
PhDr. Aleš Naňák, pracovník oddělení památkové péče KÚ Zlínského kraje
Po volbách do Městského zastupitelstva v roce 2010 vytvořila Rada města Holešova Komisi
památkové péče a letopisectví. Tato 9-ti členná komise za zabývá památkovou péčí ve městě i
v okolním regionu (výkon pravomocí obce s rozšířenou působností) dle § 31, odst. 1 zákona
č. 20/1987 o státní památkové péči v platném znění, která se rovněž zabývá problematikou
rozvoje a památkové ochrany MPZ Holešov. Komise památkové péče posuzuje všechny
zamýšlené akce obnovy památek a dalších objektů na území MPZ Holešov, získávané dotační
tituly a vyjadřuje se k zásadám památkové péče a ochrany tohoto území.
Zásady pro stavební aktivity na území MPZ Holešov
Podle zákona č. 20/1987 o státní památkové podléhá území MPZ Holešov plošné památkové
ochraně státní památkové péče a každá zde provedená stavba, změna stavby, úprava terénu,
umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce na
nemovitosti musí podléhat schvalovacímu řízení ze strany orgánů státní památkové péče
(Městský úřad po odborném vyjádření příslušného územního pracoviště Národního
památkového ústavu). Pro zvýšení předvídatelnost rozhodnutí příslušných orgánů, čitelnosti a
jistoty (možnosti rozhodování) investorů se stanovují hlavní zásady, při jejichž dodržení by
měly být zamýšlené akce proveditelné:
a) Celková hmota, tvar objektů
Zachování hmoty a tvaru objektů, jejich členitosti, výšky a sklonu střech, zastavění dvorků,
členění fasád a jejich zdobnosti a struktury, počtu a velikosti okenních otvorů.
b) Střechy
Doporučené materiály pálená taška, skládaná cementovláknitá krytina, pálená taška,
falcovaný plech. Ostatní krytiny jsou nevhodné. Střešní okna do uliční fronty jsou
nepřípustná, pokud nejsou plně kryta původní atikou.
c) Fasády
Doporučená hladká vápenná omítka, břizolit jen pokud je tato hmota původní (na objektech
z meziválečné doby). Barvy se doporučují jemné pastelové. Nutnost zachování všech
zdobných prvků, naznačených podezdívek apod. a to v původních materiálech.
d) Výplně oken a dveří
Nepřípustná plastová okna a dveře. Kovové rámy pouze ve výjimečných případech (dle
charakteru objektu) v případě, že v daných otvorech už byly, i zde se ale doporučuje dřevo.
Maximální zachování členění, tvaru, profilace, subtility, osazení a způsobu otevírání okenních
a dveřních výplní. Barevnost stejná jako u původních výplní.
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Propagace a využití památek
V rámci MPZ Holešov a dalších kulturních památek ve městě jsou a budou každoročně vždy
během turistické sezóny realizovány prohlídkové trasy a to jak s průvodci, tak bez nich. Na
jejich realizaci se podílí město Holešov a jeho příspěvkové organizace (Městské kulturní
středisko, Technické služby) vždy v rámci možností rozpočtu a další organizace a instituce,
zejména Římskokatolická farnost Holešov (projekt Otevřené brány, který je podporován i
městem). Prohlídkové trasy se stanovují podle aktuálních možností a zájmu, v současnosti to
je prohlídková trasa po církevních památkách, po zámku, předzámčí a parku, po židovských
památkách v Holešově a trasa po stopách sv. Jana Sarkandra v Holešově.
Město dle svých finančních možností vydává brožury (skládačky) a to jednak monografického
charakteru v rámci edice Knihovničky Holešovska (vydány mmj. Střípky z historie
Holešovska, Památky na Holešovsku, Malý průvodce po historických památkách města
Holešova, Rozptýlené památky na Holešovsku, Příběhy křížů, kapliček a božích muk na
Holešovsku, 300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, Židovské památky
Holešova, Historické pohlednice Holešova, Zapomenutá sláva Holešova a řada malých
průvodců po historii města Holešova OSOBNOSTI) a dále kolekce skládaček, popisujících
skupiny památek a jednotlivé památky Holešova, částečně kopírující existující prohlídkové
trasy.
Od roku 2008 jsou ve čtrnáctideníku Holešovsko pravidelně v každém čísle publikovány
zajímavosti a údaje o jednotlivých památkách města (i jeho nejbližšího okolí) a to v seriálech
„Historická zajímavost“ a „Thesaurus Hollesoviensis“ i v jednotlivých separátních článcích.
Značení památek a MPZ popiskami se připravuje, informace o jednotlivých památkách vč.
jejich fotografií je umístěna na webu města Holešova.

Příklad titulních stran nejnověji vydaných(2011) brožur – skládaček popisujících skupiny
památek a kopírujících památkové okruhy v Holešově
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Příklad článku o památkách Holešova ve čtrnáctideníku Holešovsko (č. 6/2012)
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Další kapitoly Programu regenerace
Další kapitoly tohoto Programu regenerace vycházejí z původního textu Programu na roky
2005 – 2010 (prodlouženého do roku 2011).
a) Kapitola 2 obsahuje seznam objektů, které jsou evidovanými kulturními památkami,
nacházejí se v MPZ Holešov, u kterých je žádoucí realizovat v dohledné době opravy,
udržovací práce či vhodné úpravy
b) Kapitola 3 obsahuje seznam vytypovaných objektů, které jsou evidovanými kulturními
památkami, nacházejí se mimo MPZ Holešov (ale na území města), u kterých je
žádoucí realizovat v dohledné době opravy, udržovací práce či vhodné úpravy
c) Kapitola 4 obsahuje seznam vytypovaných objektů, které se rovněž nacházejí na
území MPZ Holešov, podléhají tedy ze zákona plošné památkové ochraně, nejsou
však evidovanými kulturními památkami. Jedná se o architektonicky nebo historicky
významné objekty, u kterých je doporučená zvýšená památková ochrana v rámci
zákona o památkové péči a podpora jejich oprav, udržovacích prací či vhodných
úprav. Tato kapitola je zařazena do Programu regenerace nově.
d) Kapitola 5 obsahuje seznam vytypovaných objektů, které se nacházejí již mimo území
MPZ, nejsou tedy plošně památkově chráněny, nejsou evidovanými kulturními
památkami, ale pro svou architektonickou, historickou hodnotu či dominantní
postavení v panoramatu města si zaslouží případnou podporu a pomoc (samozřejmě
v rámci finančních možností) při provádění oprav, udržovacích pracích či citlivých
úpravách. Tato kapitola je zařazena do Programu regenerace nově.
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Kapitola 2.
OBJEKTY, ZAPSANÉ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK ČR,
SITUOVANÉ V MPZ MĚSTA HOLEŠOV S VÝČTEM POTŘEB PROVEDENÍ OPRAV,
UDRŽOVACÍCH PRACÍ ČI JINAK VHODNÝCH ÚPRAV, ADEKVÁTNÍCH PRO
HISTORICKÉ OBJEKTY – KULTURNÍ PAMÁTKY, UMÍSTĚNÉ V PAMÁTKOVĚ
PLOŠNĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ
Kulturní památka ÚSKP r.č.:21928/7-5929 (zámecký areál). V tom:
a) Zámek, nám. F. X. Richtra č. p. 190
Nejvýznamnější dominanta města, postaven na místě původní tvrze (hradu) a renesačního
zámku po roce 1650 v raně barokním slohu císařským architektem F. Luchesem. Unikátní
mohutná čtyřkřídlá uzavřená architektura („Palazzo in fortezza“ – palác v pevnosti)
s věžicemi v rozích, v přízemní Sala terreně a místnostech prvního patra dochována bohatá
štuková a fresková výzdoba stropů. Ve druhém patře zachovány unikátní barokní parkety a
částečně zachována fresková výzdoba stěn. Lucheseho monumentální pojetí budovy je
doposud intaktně zachováno.
Na tomto velmi významném profánním objektu reprezentativního charakteru jsou žádoucí
následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické
objekty, situované v MPZ města Holešov:
- dokončení celkové rekonstrukce objektu s maximální redukcí degradujících novodobých
úprav, provedených zejména ve druhé polovině 20.století;
- dokončení projektu adekvátního využití tohoto významného historického objektu, zejm. 3.
NP a části suterénu;
- generální oprava střechy - oprava krovů a výměna střešní krytiny, generální oprava a nátěr
vnějšího i vnitřního omítkového pláště;
- restaurování kamenného portálu a balkonu v hlavním vchodu do zámku
- rekonstrukce nádvoří
- akustická úprava velkého sálu v 2. NP
- rekonstrukce interiérů 3. NP vč. restaurátorského průzkumu nástěnných a nástropních
maleb, oprava hodnotných dobových parket v interiéru 3. NP
- restaurování malířských a štukových výzdob v reprezentativních prostorách zámku;
- rekonstrukce, restaurování výzdoby a určení dalšího využití zámecké kaple (2. NP)
- úprava příkopu
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b) Park u zámku
Ve středoevropském kontextu unikátní zahradní kompozice, ve 2. polovině 17. století
založena F. Luchesem podle nizozemských vzorů, v 1. polovině 18. století velkoryse
přebudována podle tvarosloví francouzského Le Notre-a. Jedinečná soustava vodních kanálů
ve tvaru Neptunova trojzubce, původně ve formální zahradě řada sochařských a drobných
architektonických objektů, nyní většinou již neexistujících. Na formální zahradu navazuje
obora (bažantnice) z poloviny 18. století.
Na tomto kulturně a historicky významném území, které je nedílnou součástí unikátně
dochovaného zámku v Holešově, výrazné dominantě města a kulturně – krajinného prostředí,
jsou žádoucí následující úpravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební práce, adekvátní
pro historické prostředí významných reprezentativních objektů, situovaných v MPZ města
Holešov:
- celková obnova rekreačního parku reprezentativního charakteru, bezprostředně přiléhajícího
k zahradnímu průčelí zámku včetně vegetace, obnova a rozšíření mobiliáře (lavičky) v perku i
před zámkem;
- revize, vyčištění a rekonstrukce vodního díla (trojzubec a mlýnský náhon), obnova vodní
kaskády;
- restaurování dochovaných sochařských komponentů, vhodných pro trvalou expozici v
exteriéru, instalace replik;
- obnova drobných zahradních staveb (most, voliéra, kuželna, včelín….)
- rekonstrukce přilehlých historických hospodářských budov a dalších stavebních prvků (zdí
apod.) včetně jejich prostranství a původního technického vybavení (např. vodního díla
původního mlýna apod.), které jsou nedílnou součástí zámeckého zázemí, situovaného na
severovýchodní straně;
- případné obnovení vodního mlýna ( i jako elektrárna )- rekonstrukce mlýnského náhonu,
případné prohlášení mlýnského náhonu za technickou památku;
- oprava přilehlých komunikací, respektujících mj. původní stopu;
- technické zajištění vodních ploch - vypouštění do toku Rusavy (dešťová kanalizace z
obchvatu ) ;
- pokračování v obnově sadů původními krajovými odrůdami;
- úpravy parkových cest, doplnění laviček v parku i v prostoru před zámkem;
- zachování hlavní kompoziční a pohledové osy vedoucí do krajiny (ochranné pásmo parku)
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Kulturní památka ÚSKP r.č.:28662/7-5931 (komplex areálu předzámčí). V tom:
a) Filiální kostel sv. Anny, nám. sv. Anny
Původně renesanční bratrský sbor byl v letech 1742-1748 zásadně barokně přestavěn a
rozšířen stavitelem T. Šturmem. Unikátní vrcholně barokní sochařská (O. Zahner a B. Frič) a
především malířská (A.F.Palko, J. Pilz) výzdoba. Nedávno odkrytá rozsáhlá nástropní freska
v boční kapli sv. Flámia od J. Pilze představuje panteon svatých trinitářského řádu. Špičkově
provedené umělé mramory v celém kostele.
Na tomto velmi významném sakrálním objektu, jež tvoří výraznou dominantu města, jsou
žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro
historické objekty a prostranství, situované v MPZ města Holešov:
- revize stávajícího stavu veškerého mobiliáře kostela, restaurování případných jeho
poškozených částí;
- oprava a nátěr vnějšího i vnitřního omítkového pláště včetně rekonstrukce tektonického
členění architektury v konfrontaci s dobovou dokumentací; dále uplatnění barevného pojetí
fasády, vyhodnoceného na základě stratigrafického průzkumu;;
- oprava a nátěr dobových dřevěných výplní dveřních a okenních otvorů;
- restaurování a záchrana interiéru kostela, zejm. hodnotných umělých mramorů v interiéru
vč. bočních oltářů;
- dokončení postupného restaurování bočních oltářů vč. oltářních obrazů
- dokončení opatření proti vlhnutí obvodového zdiva
- revize dřevěné krovové konstrukce včetně aplikace nátěru proti dřevokazným škůdcům
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b) Bývalý Trinitářský klášter, nám. F. X. Richtera č. p. 8 a č.p. 182 vč. sochy sv.
Jana Nepomuckého ve výklenku č.p. 8
Areál původního kláštera trinitářského řádu postaven před rokem 1748 (zrušen v roce 1782),
později využit pro úřadovny okresního hejtmanství a byty. V přízemí č.p. 8 (původně zřejmě
reprezentativní jídelna) objevena barokní nástropní freska neznámého autora.
Na tomto velmi významném souboru původně sakrálních objektů, jež tvoří výraznou
dominantu města a v posledních letech prošel náročnou komplexní rekonstrukcí a historicky
citlivou výstavbou, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební
úpravy, adekvátní pro historické objekty a prostranství, situované v MPZ města Holešov:
- běžná údržba
- oprava přilehlých komunikací.

Nástropní freska, objevená v domě č.p. 8, Nám. F.X.Richtra
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c) Komplex budov předzámčí, nám. F. X. Richtera č.p. 985 a č.p. 1212
Objekty, navazující slohově na trinitářský klášter, postaveny majiteli holešovského panství ve
2. polovině 18.století pro ubytování zaměstnanců na panství. Spolu s filiálním kostelem sv.
Anny a komplexem bývalého kláštera tvoří unikátní celek, architektonicky komunikující
s budovou, zámku, který částečně obkružuje.
Na tomto významném souboru profánních objektů, průčelím respektujících linii původních
hradeb přilehlého zámeckého areálu, jež ve svém celku tvoří výraznou urbanistickou část
města, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy,
adekvátní pro historické objekty a prostranství, situované v MPZ města Holešov:
- zajištění sanace vlhkosti zdiva objektů;
- oprava a nátěr vnějšího i vnitřního omítkového pláště včetně rekonstrukce tektonického
členění architektury v konfrontaci s dobovou dokumentací; dále uplatnění barevného pojetí
fasády, vyhodnoceného na základě stratigrafického průzkumu;
- oprava a nátěr dobových dřevěných výplní dveřních a okenních otvorů;
- oprava a nátěr komínových těles; žádoucí rekonstrukce dle dobové fotodokumentace
(respektování tradičních říms, hlavic komínových těles apod.);
- revize dřevěné krovové konstrukce včetně aplikace nátěru proti dřevokazným škůdcům;
- oprava střešního pláště včetně veškerých klempířských prvků (oplechování, okapových
žlabů a svodů atd.) a jejich nátěru v matném provedení, v barevnosti přilehlých
Všechna č.p.:
- úprava přilehlého terénu včetně údržby zeleně;
- oprava přilehlých komunikací.
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Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí na nám. Dr. E. Beneše,
ÚSKP r. č.: 37130/7-5933
Vrcholně barokní trojlodní stavba s typickou věží, postavená na místě původního gotického
kostela, dokončená v roce 1708. Na Moravě zcela unikátní, mimořádně hodnotná a velkolepá
barokní sochařská (štuková) výzdoba špičkových sochařů J.J. Schaubergera a O. Zahnera.
Přilehlá Černá kaple je vrcholným dílem jednoho z nejlepších moravských sochařů B. Friče se
zcela jedinečnými sochařskými kompozicemi dvou oltářů a sochami donátorů kaple, jedná se
o první projevy rokokového sochařského stylu na Moravě. Na tomto velmi významném
sakrálním objektu, jež tvoří výraznou dominantu města a zárovně i centrálního náměstí, jsou
žádoucí následující opravy, restaurátorské a udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy,
adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- postupné kompletní restaurování všech velmi hodnotných bočních oltářů kostela vč.
oltářních obrazů;
- restaurování hlavního oltáře Nanebevzetí panny Marie, kazatelny a křtitelnice;
- restaurování interiéru kostela – umělých mramorů, zlacení, štukové a malířské výzdoby;
- dokončení odvlhčení objektu, doplnění, oprava a nátěr vnějšího i vnitřního omítkového
pláště včetně rekonstrukce tektonického členění architektury v konfrontaci s dobovou
dokumentací; dále uplatnění barevného pojetí fasády, vyhodnoceného na základě
stratigrafického průzkumu;
- revize stávajícího stavu veškerého mobiliáře kostela, restaurování případných jeho
poškozených částí.
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Kaple sv. kříže, Smetanovy sady, ÚSKP r. č.: 35673/7-5936
Na tomto hodnotném sakrálním objektu, jehož autorem je F. Luchese a který byl postaven
v letech 1652 – 1669 jako menší kopie Brigitiny kaple ve Vídni, jsou žádoucí následující
opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty,
situované v MPZ města Holešov:
- řešení sanace vlhkosti dotčeného objektu, značně degradovaného zvýšenou vlhkostí a
zasolením obvodového zdiva (např. pomocí provedení drenážních kanálků po obvodu stavby);
- oprava stávajícího vnějšího omítkového pláště s použitím tradičních stavebních materiálů
včetně technologie provedení a aplikace vápenného fasádního nátěru v barevnosti, vycházející
ze stratigrafického průzkumu, případně dochované dobové fotodokumentace (v tomto případě
lze předpokládat odlišnou barevnost tektonických prvků v konfrontaci se stereotomními
plochami);
- restaurování kamenických článků architektury (kamenného portálu, okenních ostění včetně
parapetu ad.) včetně aplikace vápenného nátěru rovněž na v barevném odstínu v souladu se
zbývajícími tektonickými prvky stavby;
- zvážit uplatnění rovněž antigraffitového nátěru na vnějším omítkovém plášti (problematická
lokalita);
- oprava a nátěr věžičky (tzn. odborné očištění a aplikace matného krycího nátěru);
- přehodnocení řešení stávajícího provedení markýzy nad vstupem do kaple; stávající stav je
neadekvátní dobové situaci (lze vycházet z dobové dokumentace);
- oprava a nátěr stávajících dřevěných výplní dveřních a okenních otvorů;
- osazení tradičních kovaných mříží do oken, vycházejících typologicky z dobové situace
(např. typ provlékané kované mříže) včetně umístění sítí proti ptákům, poškozujícím svou
zvýšenou přítomností památku;
- vyřešení zabezpečení vchodových dveří a současně větrání památky v letních měsících
(vnitřní či vnější mříž apod.)
- zpracování návrhu nového využití této sakrální památky (stávající využití k účelům lapidária
pro veřejnost obtížně přístupného), adekvátního jeho původního významu včetně příslušné
veřejné prezentace vnitřních prostor architektury
- dokončení řešení vlastnictví této památky (převod na město Holešov)
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Mariánský - Morový sloup, nám. Dr. E. Beneše, ÚSKP r. č.: 23643/7-5944
Na tomto významném skulpturálním díle z počátku 18. století, pocházejícím pravděpodobně
z okruhu autorů sochařské výzdoby farního kostela (sochy Panny Marie s andílky, sv. Rocha,
sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra) jsou žádoucí následující opravy, restaurátorské
a udržovací práce či jinak vhodná opatření, adekvátní pro sochařskou výzdobu trvale
exponovanou v exteriéru:
- pouze udržovací práce, preventivní opatření proti degradaci kamenného materiálu, obnova
hydrofobního nátěru.
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Měšťanské domy – evidované nemovité kulturní památky na území MPZ Holešov
Obecně – platné pro všechny tyto objekty, pokud se jich dané problémy týkají:
- odstranění nevhodných novodobých reklamních tabulí a jejich řešení, z památkového
hlediska vhodnějším způsobem (např. vycházet z dobové dokumentace, použít tradičních
přírodních materiálů, typu písma, barevnosti, provedení a umístění, respektujícího strukturální
členění architektury);
- odstranění nevhodných novodobých materiálů zejména v přízemních částech (podlahy a
sokly, sanační omítky) objektů, způsobujících mj. neprodyšnost původních konstrukcí,
vedoucích k pronikání vlhkosti a destruktivních solí, degradujících historické nosné zdivo;
- odstranění nevhodných novodobých prvků na čelních fasádách (vyústění plynových topidel,
větracích vývodů a dalších technických vyústění na fasádách, obvykle zasahujících do
parapetních ploch příslušných okenních otvorů, výstrčí), degradujících průčelí historických
objektů, které je vhodné řešit jiným způsobem;
- odstranění degradujících novodobých technických zařízení (skříní, vyústění plynových
topidel v přízemních částech apod.) a uvedení těchto částí staveb do původního stavu;
- nátěr klempířských prvků, zejména okapových svodů, zčásti degradujících průčelí objektů;
žádoucí je maximální optické potlačení těchto nepůvodních prvků, tzn. jejich opatření
matným krycím nátěrem v barevnosti fasád.

26

Měšťanský dům č. p. 2, nám. Dr. E. Beneše (dům s obrazem), ÚSKP r. č.: 36965/7-5938
Na tomto velmi hodnotném profánním objektu, jehož fasáda je nejstarší zachovalou na
náměstí, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy,
adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ
města Holešov:
- citlivá oprava velmi hodnotných povrchových úprav vnějšího omítkového pláště, v tomto
případě hladkých štukových omítek, opatřených vápenným fasádním nátěrem s pigmentem v
růžovohnědém odstínu, konfrontovaných s plastickou lípanou a taženou štukovou výzdobou,
vytvářející tektonické členění architektury, opatřenou pouze jednoduchým vápenným nátěrem
v bílé lomené barvě; tektonika je zde ovšem ochuzena o členění v přízemní části objektu
(dekorativní pilastry s hlavicemi a volutovými konzolami, rytmicky řazené mezi jednotlivými
okenními osami, ovšem jen v rozsahu 1.NP, nespočívají na tradičním „nosném“ prvku v
přízemí; v tomto případě zde lze předpokládat např. horizontální armování, plastickou bosáž,
rustiku apod.), z těchto důvodů je nutná analýza dobových pramenů, na jejichž základě by
měly být tyto chybějící partie doplněny; k tomuto účelu doporučujeme rovněž zajištění
standardního stavebně historického průzkumu objektu;
- restaurování centrálního votivního freskového obrazu s námětem Nejsvětější Trojice,
situovaného na vnějším omítkovém plášti, zasazeného rovněž v plastickém štukovém rámu;
freskový obraz je dnes značně degradován vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jeho
restaurování včetně provedení vhodné hydrofobizace je proto zcela akutní;
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Měšťanský dům č. p. 4, nám. Dr. E. Beneše, tzv. „Lusarův“ dům, ÚSKP r. č.: 11919/78766
Na tomto profánním objektu, ve kterém existuje středověké – gotické a částečně i renesanční
jádro, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy,
adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- částečná rekonstrukce tektonického členění průčelí objektu, zejména v případě členění v
patře pomocí vertikálních lizén, v souladu s dobovou fotodokumentací;
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Zeď před bývalými Masnými krámy, nám. Dr. E. Beneše, mezi domy č. p. 10 a 11,
ÚSKP r. č.: 13810/7-5940 doporučeno zabývat se celým objektem Masných krámů
Na tomto pouze torzálně dochovaném profánním objektu jsou žádoucí následující opravy,
udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované
v MPZ města Holešov spolu s oživením této lokality (využití pro veřejné účely):
- celková rekonstrukce torzálně dochovaného objetu (v úplnosti je zachována a stavebně
staticky udržována pouze obvodová konstrukce průčelí historického objektu, veškeré
zbývající historické konstrukce, tzn. zdivo, vymezující rozsah původních masných krámů
včetně klenebních konstrukcí (patrně typu „česká placka“) jsou zachovány pouze torzálně,
jejich stav zachování však umožňuje jejich rekonstrukci v plném rozsahu; vzhledem k
havarijnímu stavu této části historického objektu, je zahájení zajišťovacích a stavebních prací
zcela akutní;
- celkové rekonstrukci tohoto objektu by mělo předcházet rovněž, z legislativního hlediska
dnes neúplné, tzv. doprohlášení kulturní památky, a také provedení stavebně historického
průzkumu, jež zjistí celkový rozsah areálu včetně původního technologického provedení tzv.
„masných krámů“; dále vyřešení vlastnických vztahů k nemovitosti a zajištění podkladů pro
využití nově vzniklých prostor historického objektu, určených nejen ke komerčním účelům v
souladu s původní situací, ale i k reprezentaci města, konání akcí, trhů apod., celkové oživení
lokality;
- oprava zčásti degradovaného kamenného ostění vstupního portálu včetně provedení
povrchové úpravy kamene, adekvátní dobové situaci, tzn. aplikace vápenného nátěru v
identickém odstínu fasády (světlý okr);
- lokální oprava vnějšího omítkového pláště průčelí včetně aplikace vápenného fasádního
nátěru ve světle okrovém odstínu;
- přehodnocení původního řešení sanačního systému (v rozsahu přízemí aplikovány sanační
omítky, pro historický objekt ne zcela vhodné).
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Měšťanský dům č. p. 16, nám. Dr. E. Beneše, bývalý jirchářský dům, „Kuhnův“ dům,
ÚSKP r. č.: 50843/7-8969
Na tomto profánním objektu, ve kterém je hmotově zachován středověký měšťanský dům a
některé barokní interiérové prvky (např. kované dveře) jsou žádoucí následující opravy,
udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované
v MPZ města Holešov:
- adekvátní rekonstrukce strukturálního členění vnějšího omítkového pláště (např.
rekonstrukce jemně utvářených tektonických prvků průčelí, pocházejících zhruba z přelomu
19. a 20. století, zjištěného na dobové fotodokumentaci a taktéž původních dobových plánech
z roku 1909); včetně žádoucího doplnění torzálně dochované kordónové a podokenní
profilované římsy v tzv. taženém štuku patrné na části fasády pod okapovým svodem, s
mezilehlou plochou provedenou ve strukturované omítce (typ tzv. trhané omítky, provedené
pomocí dřevěných hladítek);
- výměna stávající novodobé výplně vstupního otvoru do objektu za vhodnější typ výplně (lze
opět vycházet z dobové dokumentace);
- přehodnocení novodobého řešení zabezpečení přízemních prostor vhodnějším způsobem
stávající zabezpečení provedeno pomocí ne zcela vhodného typu mříží);
- výměna stávajícího novodobého oplocení příslušné parcely objektu za vhodnější typ (lze
opět vycházet z dobové dokumentace);
- oprava hodnotné dobové kameninové dlažby šachovnicového typu, probarvené v bílém a
černém odstínu s dekorativní bordurou po obvodu (tzn. očištění a případné doplnění
chybějících či značně poškozených prvků);
- revize technického stavu velmi hodnotné kované výplně s dekorativními pobíjenými pásy
(kladené radiálně), osazené ve vstupním otvoru ve vnitřních prostorách v přízemní části
objektu; dále provedení stratigrafického průzkumu povrchových úprav kovové výplně a
opatření matným krycím nátěrem, vycházejícím z výsledků tohoto průzkumu (lze patrně
předpokládat odlišnou barevnost oproti stávající bílé).
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Měšťanský dům č. p. 32, nám. Dr. E. Beneše, bývalá nejstarší radnice města (ratúz)
ÚSKP r. č.: 15776/7-5939
Na tomto architektonicky i historicky mimořádně hodnotném profánním objektu, jehož fasáda
vychází z tvarosloví F. Luchese, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak
vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- lokální vyspravení vnějšího omítkového pláště včetně aplikace vápenného fasádního nátěru
v barevném odstínu, vycházejícím ze stratigrafického průzkumu;
- přehodnocení řešení stávajících dvou novodobých výkladců v přízemní části včetně
vjezdových vrat, degradujících průčelí historického objektu; při návrhu těchto nových výplní
lze vycházet z dobové fotodokumentace;
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Měšťanský dům č. p. 38, dříve Občanská záložna, nám. Dr. E. Beneše, ÚSKP r. č.:
50844/7-8987
Na tomto profánním objektu, ve kterém je zachován v interiéru začátek barokního podloubí a
některé středověké prvky (sklepy) a který má rovněž významnou hodnotu pro historii města
jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní
pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- přehodnocení řešení stávajících novodobých výkladců v přízemní části včetně
segmentového nadokenního pole, které zčásti degradují průčelí historického objektu; při
návrhu těchto nových výplní lze vycházet mj. z dobové fotodokumentace;
- odstranění novodobé soklové části a její náhrada za technologicky a materiálově vhodnější
komponent, adekvátní historické situaci;
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Měšťanský dům č. p. 65, Masarykova ul., „Kostkův“, neboli panský – regentský dům
ÚSKP r. č.: 29179/7-5941
Na tomto barokním profánním objektu, který byl sídlem správců panství („panský dům“),
jsou po provedené částečné rekonstrukci žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak
vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- adekvátní oprava dvou exponovaných komínových těles, provedených z režného cihelného
zdiva, po spodní římsu opatřeného vápennými omítkami (nejlépe dle dobové
fotodokumentace), v jednotném povrchovém provedení (tzn. v režném cihelném nebo
hladkém štukovém), se zachováním původních říms a ustupující profilace koruny;
- nátěr klempířských prvků, zejména okapových svodů, degradujících zčásti historické
průčelí; žádoucí je maximální optické potlačení těchto nepůvodních prvků, tzn. jejich opatření
matným krycím nátěrem v barevnosti fasády;
- rovněž některé novodobé úpravy v interiéru, degradující vnitřní architekturu tohoto
historického objektu, doporučujeme postupně redukovat a rehabilitovat tak adekvátním
způsobem původní situaci vnitřních úprav.
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Objekt tzv. Zemanova kovárna, ul. Holajka č. p. 183, ÚSKP r. č.: 47888/7-7166
Na tomto hodnotném profánním objektu lidového charakteru, ve kterém je umístěna expozice
historie kovářství, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební
úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- zajištění sanace vlhkosti dotčeného objektu, degradovaného zvýšenou vlhkostí a zasolením
obvodového zdiva (např. pomocí provedení drenážních kanálků po obvodu stavby);
- oprava a nátěr vnějšího omítkového pláště objektu s maximálním respektováním
materiálového a technologického provedení, typického pro danou architekturu lidového
charakteru (hladké štukové omítky, čistě vápenný nátěr bez příměsi barevného pigmentu);
- oprava a nátěr vnějšího omítkového pláště přilehlých konstrukcí hospodářského zázemí s
maximálním respektováním materiálového a technologického provedení, typického pro danou
architekturu lidového charakteru (hladké štukové omítky, čistě vápenný nátěr bez příměsi
barevného pigmentu);
- úprava stávajících komínových těles, exponovaných v exteriéru (redukce hmotové
konfigurace, případné uplatnění profilace hlavic dle dobové dokumentace či příslušné
typologie těchto konstrukcí) včetně aplikace hladkých štukových omítek a čistě vápenného
nátěru bez příměsi barevného pigmentu.
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Náměstí Dr. E. Beneše:
Nejstarší, historické území města. Jako zárodek města v ranném středověku vznikla část
náměstí kolem kostela, dodnes je zde patrný původní trojúhelníkovitý půdorys trhové vsi
(návsi) na křižovatce cest. „Dolní“, severní část náměstí vznikla zřejmě současně se vznikem
města ve vrcholném středověku. Domy na náměstí mají vesměs dodnes zachované sklepy a
části zdí z doby gotických parcel, užší stranou orientovaných do náměstí, které byly od 16.
století spojovány do současné okapové orientace. Centrální část městské památkové zóny.
Jsou žádoucí následující úpravy, udržovací práce či jinak vhodná opatření:
Zpracování nové koncepce dopravního, informativního a zejména reklamního označení a
městského mobiliáře a umístění zeleně v centrální části MPZ: stávající situace je s ohledem na
památkově chráněné hodnoty dotčeného území městské památkové zóny nevyhovující - je
přeexponována různými typy tabulí, značek, výstrčí apod., které je žádoucí redukovat,
případně řešit jinak vhodným způsobem; k tomuto účelu je nutné vypracovat návrh nové
koncepce všech typů označení, respektující rovněž současné platné normy. Přebytečná
označení je žádoucí odstranit, příslušné konstrukce, fasády apod. adekvátním způsobem
zapravit a uvést do původního stavu včetně povrchových úprav. Přehodnotit vybavení lokality
mobiliářem (lavičky) a jeho rozmístěním a vytvořit a dodržovat koncepci rozmístění zeleně
(zvýšení jejího objemu a kvality). Podpora využití objektů v této lokalitě k bydlení (oživení
náměstí), podpora a rozvoj předzahrádek spolu s doporučením jejich řešení.

Malá (dříve Plodná, Čmelová) ulice
Unikátní malebná ulice, kopírující zřejmě průběh opevnění města. Původně pouze přízemní
zástavba drobných domků, z níž se stále zachovala významná část objektů. Severní část ulice
byla součástí židovského města, uplatňují se zde tedy užší, spíše dvou - tříosé objekty (dveře
+ 1 – 2 okna), jižní část byla součástí holešovského biskupského manství, domy jsou zde
víceosé, širší, byly obývány většinou řemeslníky.
Jsou žádoucí následující opatření a úpravy:
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- zachovat hmotovou skladbu ulice, důsledným využitím zákona o památkové péči nedopustit
další zvedání střešní linie
- omezit provoz a parkování aut
- oprava chátrajících fasád a střech některých objektů
- omezení křiklavé barevnosti objektů
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Náměstí sv. Anny
Historický prostor, který byl od středověku tvořen na východní straně předhradím
holešovského hradu, na západě humny vlastního města, od 17. století potom areálem
Trinitářského kláštera (východ) a veřejnými budovami města (kasárna, lazaret, četnická
stanice apod. – západ). Dlouhou dobu bylo toto území rozděleno zdí (hradbou předhradí).
Potřebné zásahy:
Je nutné rovněž zpracovat koncepci rozvoje tohoto území (doporučené stavební zásahy,
urychlené řešení havarijního stavu dlažby vč. určení jejího charakteru, vyřešení veřejného
osvětlení, uplatnění zeleně, městský mobiliář apod.) a dále záchrana „Krutilova“ domu vč.
předzahrádky

Náměstí Svobody
Původně, ve středověku, hlavní přístupová cesta (včetně ulice Dlážanky) k holešovskému
hradu. Od druhé poloviny 15. století hlavní část židovského osídlení v Holešově. Do MPZ
spadají především zdi a ploty zahrad tvořících jižní stranu této ulice,
Potřebné zásahy a opatření:
- oprava a údržba zdí a dalších objektů tvořících „zadní“ část náměstí Dr.E.Beneše.
- udržování parkové úpravy prostoru a zlepšení kvality komunikace
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Kapitola 3.
VYTYPOVANÉ OBJEKTY, ZAPSANÉ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH
PAMÁTEK ČR, KTERÉ JSOU SITUOVANÉ MIMO MPZ MĚSTA HOLEŠOV (ALE NA
ÚZEMÍ MĚSTA), S VÝČTEM PROVEDENÍ NĚKTERÝCH OPRAV, UDRŽOVACÍCH
PRACÍ ČI JINAK VHODNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, ADEKVÁTNÍCH PRO
HISTORICKÉ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY
Stará židovská synagoga - Šachova, Příční ul., ÚSKP r. č.: 16098/7-5935
Na tomto velmi významném sakrálním objektu, díky působení rabína Šabbataj ben Meir ha
Kohena v polovině 17. století celosvětově proslulém, jehož jádro pochází z roku 1560 a
unikátní štuková a malířská výzdoba (tzv. „polského typu“, světově unikátní) ze 17. a 18.
století, jsou žádoucí následující opravy, restaurátorské a udržovací práce či jinak vhodné
stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- zajištění sanace vlhkosti zdiva objektu, degradovaného zvýšenou vlhkostí a zasolením
obvodového zdiva (např. pomocí provedení drenážních kanálků po obvodu stavby);
- oprava vnějšího omítkového pláště, provedeného v hladkých štukových omítkách včetně
aplikace čistě vápenného nátěru bez barevného pigmentu;
- revize historického statického zajištění objektu, případně návrh opatření poškozených částí;
- restaurování kamenických článků architektury včetně aplikace čistě vápenného nátěru bez
další příměsi barevného pigmentu;
- oprava a nátěr stávajících dřevěných výplní dveřních a okenních otvorů;
- odstranění stávající degradující novodobé cementové dlažby v exteriéru a její náhrada za
vhodnější typ dlažby;
- revize stávajícího stavu veškerého mobiliáře synagogy, restaurování případných jeho
poškozených částí.
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Židovský hřbitov ulice Hankeho, ÚSKP r. č.: 30058/7-5952
Na tomto významném souboru skulpturálních a architektonických prvků a objektů včetně
bezprostředně přilehlého prostranství, založeného nejpozději v polovině 16. století a
doplňovaného až do poloviny 20. století, navštěvovaném židovskými návštěvníky z celého
světa (tumba rabína Šabbatej ben Meir ha Kohena) jsou žádoucí následující opravy,
udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty,
skulpturální prvky a historické území, situované v MPZ města Holešov:
- revize statiky jednotlivých komponentů skulpturálně – architektonického souboru;
- terénní úpravy adekvátní dobové situaci, revize vzrostlé zeleně, celková úprava terénu
včetně úpravy vzrostlé zeleně, likvidace náletových dřevin apod.;
- rekonstrukce ohradní zídky
- znovupostavení povalených náhrobků a restaurování náhrobků poničených (probíhá)
- údržba obřadní síně, opravy omítek, dveří
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Panský pivovar, Masarykova ul. č. p. 655, ÚSKP r. č.: 20639/7-5942
Na tomto velmi významném barokním profánním objektu ze druhé poloviny 17. století, jehož
autorem je pravděpodobně G. Tencalla, který je nedílnou součástí hospodářského zázemí
zámku v Holešově a je rovněž výraznou dominantou na hlavní příjezdové komunikaci do
historického jádra města, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné
stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- celková rekonstrukce objektu včetně zpracování návrhu způsobu využití;
- zajištění sanace vlhkosti a zasolení obvodového zdiva objektu;
- oprava a nátěr vnějšího i vnitřního omítkového pláště včetně rekonstrukce tektonického
členění architektury (zejména boční fasáda v havarijním stavu) v konfrontaci s dobovou
dokumentací a dále uplatněné historické barevnosti, vyhodnocené na základě stratigrafického
průzkumu;
- restaurování kamenného portálu v průčelí objektu;
- restaurování profilovaného kamenného ostění okenních otvorů (zejména na boční fasádě v
havarijním stavu);
- celková rekonstrukce boční brány před zázemím hospodářského areálu včetně rekonstrukce
torzálně dochovaných sochařských komponentů (kamenných váz, šištic apod.) v konfrontaci s
dobovou dokumentací;
- oprava a nátěr dobových dřevěných výplní dveřních a okenních otvorů; - oprava
komínových těles v havarijním stavu; žádoucí rekonstrukce dle dobové fotodokumentace
(respektování tradičních říms, hlavic komínových těles apod.), dále odstranění degradujících
novodobých těles a prvků s nástavci;
- revize dřevěné krovové konstrukce včetně aplikace nátěru proti dřevokazným škůdcům;
- oprava a nátěr přilehlé zídky včetně opravy koruny zdiva z pálené krytiny;
- odstranění nevhodných novodobých reklamních označení a dalších nežádoucích prvků v
přízemí (zejména markýzy nad vstupem v průčelí) a jejich řešení vhodnějším způsobem (např.
vycházejícím z dobové fotodokumentace, s použitím tradičních přírodních materiálů, dále
typu písma, barevnosti, provedení a umístění, respektujícího strukturální členění
architektury);
- přehodnocení řešení degradujícího elektrického vedení, zasahujícího do poměrně značné
části plochy průčelí objektu;
- oprava přilehlých komunikací a nádvorní části;
- úprava přilehlého terénu, údržba zeleně, odstranění náletových dřevin.
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Kaple sv. Martina, Smetanovy sady, ÚSKP r. č.: 33914/7-5937
Na tomto hodnotném sakrálním objektu, založeném už v 16. století jako součást městského
špitálu, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební úpravy,
adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov:
- oprava stávajícího vnějšího omítkového pláště s použitím tradičních stavebních materiálů
včetně technologie provedení a aplikace vápenného fasádního nátěru v barevnosti, vycházející
ze stratigrafického průzkumu, případně dochované dobové fotodokumentace (v tomto případě
lze předpokládat i odlišnou barevnost tektonických prvků v konfrontaci se stereotomními
plochami);
- zvážit uplatnění rovněž antigraffitového nátěru (problematická lokalita);
- oprava a nátěr věžičky (tzn. odborné očištění a aplikace matného krycího nátěru);
- v případě dožilého stavu stávající střešní krytiny (ne zcela vhodného typu tzv. bonnského
šindele) je žádoucí její odstranění a výměna za vhodnější typ krytiny (nutno vycházet z
dobové dokumentace a taktéž v souladu s technologickým a materiálovým provedením
věžice).
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Měšťanský dům č. p. 523, Palackého ul., tzv. „Buchingerův“ dům, ÚSKP r. č.: 10503/78508
Na tomto hodnotném profánním objektu, nejhodnotnějším příkladu historizující fasády
z konce 19. století, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či jinak vhodné stavební
úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města Holešov
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Měšťanský dům č. p. 133, nám. Svobody, ÚSKP r. č.: 50497/7-8896
Na tomto profánním objektu, typického příkladu klasicistní architektury uplatněné na
honosném domu v židovském ghettu, jsou žádoucí následující opravy, udržovací práce či
jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ města
Holešov:
- adekvátní oprava historické konstrukce krovu s maximálním zachováním původních
dřevěných prvků včetně aplikace nátěru proti dřevokazným škůdcům;
- oprava střešního pláště včetně klempířských prvků;
- oprava historického komínového tělesa;
- výměna stávající novodobé soklové části za adekvátní typ tohoto architektonického
komponentu včetně použití tradičních materiálů a technologického provedení.
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Dům č. p. 185, ul. Holajka, ÚSKP r. č.: 10814/7-8646
Na tomto profánním objektu lidového charakteru jsou žádoucí následující opravy, udržovací
práce či jinak vhodné stavební úpravy, adekvátní pro historické objekty, situované v MPZ
města Holešov:
- oprava komínového tělesa;
- zajištění sanace vlhkosti objektu, degradovaného zvýšenou vlhkostí a zasolením
obvodového zdiva (např. pomocí provedení drenážních kanálků po obvodu stavby);
- oprava a nátěr vnějšího omítkového pláště s maximálním respektováním materiálového a
technologického provedení, typického pro danou architekturu zlidovělého charakteru.
- zajištění narušené statiky objektu, oprava nosných zdí a konstrukcí
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Kapitola 4.
VYTYPOVANÉ OBJEKTY, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI,
SITUOVANÉ V MPZ MĚSTA HOLEŠOV, U NICHŽ JE ŽÁDOUCÍ ZVÝŠENÁ
PAMÁTKOVÁ OCHRANA A PODPORA PROVEDENÍ OPRAV, UDRŽOVACÍCH
PRACÍ ČI JINAK VHODNÝCH ÚPRAV
Měšťanský dům č.p. 1, nám. Dr. E. Beneše („Skuherský“, původně „Rauscherův“)
Zachovalá historizující fasáda ve výrazně neobarokním stylu s velmi bohatou štukovou
výzdobou honosného měšťanského domu od stavitele A. Fischera z roku 1891, tvořícího
jednu z dominant náměstí. Nezbytně nutné rekonstrukční práce, směřující k opravě fasády,
krovů a střechy a interiérů domu
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Bývalá radnice č.p. 11, nám. Dr. E. Beneše s průjezdem na náměstí sv. Anny
Jeden z historicky nejvýznamnějších domů města, ve kterém se odehrávaly zásadní události
jeho historie od počátku 19. století – byl zde umístěn lazaret v období bitvy u Slavkova
(Austerlitz), orgány města, první městská spořitelna, třídy nově založeného reálného
gymnázia, vojenské kasárny, četnická stanice apod.). Potřebná rekonstrukce fasády, krovů,
střechy, pískovcového ostění průjezdu.
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Měšťanský dům Lamberta Klabusaye č.p. 13, nám. Dr. E. Beneše
Vrcholné dílo architekta V. Hrdličky z roku 1909, komplexně pojaté jak po exteriérové
stránce (raný kubismus s prvky lidové architektury a odvolávkami na realizace D. Jurkoviče)
tak v oblasti interiérů vč. jejich výbavy. Potřebné postupné opravy a rekonstrukce všech částí
domu, již provedena výměna oken.

47

Měšťanský Kneislův dům č.p. 17, nám. Dr. E. Beneše
Poslední reprezentativní soukromé sídlo německé rodiny majitelů továrny na cukrovinky
Sfinx - Kneislů, nyní budova městské knihovny. Výrazná klasicizující bohatě zdobená fasáda.
V některých prostorách mimořádně dobře zachované reprezentativní interiéry – přístupné
veřejnosti (dubové vyřezávané obložení, vitráže, pískovcový krb) z meziválečné doby. Nutná
oprava chátrající fasády, zachování a údržba interiérových prvků. Objekt je využíván pro
potřeby města.
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Měšťanské domy č.p. 21 ( dříve Jemelíkův mlýn) a č.p. 22 (dříve Bekárkovo), nám. Dr.
E. Beneše
Výrazné architektury těchto dvou domů tvoří severovýchodní roh náměstí. Dům č.p. 22 je
jednou z historicky nejvýznamnějších lokalit ve městě (stával zde od středověku svobodný
mlýn na městském náhonu, jeho majitel, Josef Reitter hrál klíčovou roli v protižidovském
pogromu v roce 1774, jeho syn byl holešovským purkmistrem). Výrazná, i když v první
polovině 20. století značně zjednodušená fasáda domu se vyznačuje zejména pseudobarokním
obrysem vikýře ve střeše. Dům č.p. 21 je jediným dochovaným přízemním domem na
náměstí, přičemž domy podobného typu zde do poloviny 19. století představovaly většinu.
Zajímavý klasicistní poloviční štít je rovněž velmi výrazným prvkem této části náměstí. Oba
domy prošly opravou fasády, nutné jsou udržovací práce a u domu č.p. 21 oprava částí za
fasádou vedoucí na náměstí a rekonstrukce krovu a střechy.
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Měšťanský činžovní dům č.p. 33, nám. Dr. E. Beneše (nyní provozovna J. Pospíšila,
bývalý Křenovský dům)
Zachovalá historizující fasáda a části interiéru honosného měšťanského domu, tvořícího jednu
z dominant náměstí. Nezbytně nutné rekonstrukční práce, směřující k opravě fasády, krovů a
střechy a interiérů domu
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Římskokatolická fara č.p. 40, nám. Dr. E. Beneše
V tomto místě se nacházela fara zřejmě již ve 13. století. Významná lokalita historie města, na
faře působil v letech 1616 – 1620 jako holešovský farář sv. Jan Sarkander. Celková
rekonstrukce domu proběhla na začátku 19. století, z té doby zachovány zejména empírové
interiéry (reprezentační sály v 1. a 2. NP). Po realizaci celkové rekonstrukce krovů a střechy
je třeba provést opravu a nátěr fasády.
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Bývalá spořitelna (panská palírna) č.p. 67, nám. Dr. E. Beneše
Významná pozdně konstruktivistická budova architektů J. Friewalda a G. Boehma s unikátně
zachovanou fasádou, interiérem (vč. vybavení) a drobnými uměleckými díly (vitráž v kulatém
okně). Nutná celková rekonstrukce objektu – oprava fasády, rekonstrukce a modernizace
rozvodů, oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek. Doporučuje se definovaní využití tohoto
původně městského polyfunkčního domu. Objekt v současnosti chátrá.

52

Kino Svět (bývalý hotel Central) č.p. 62, Nám. Dr. E. Beneše
Statickým řešením zaklenutí hlavního sálu, tektonikou střechy a exteriérem unikátní secesně
– kubistická stavba architekta V. Hrdličky z počátku 20. století patří k dominantám celého
města. Nutná oprava fasády, krovu a střechy (vč. pohledově významné vížky na střeše) a
případně citlivé opravy a rekonstrukce interiéru.
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Obchodní a obytný dům tiskaře J. Tučka č.p. 10, Nám. Dr.E.Beneše
Konzervativně – funkcionalistická realizace architekta M. Kopřivy s reprezentativními
prostorami v 2. NP z let 1927 – 1929 je významnou dominantou náměstí. Nutná oprava
fasády a okenních výplni v 2. a 3. NP, oprava střechy.
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Domy č.p. 59 („Pokorného dům“, nyní finanční úřad) a č.p. 58 („Záhlinická pivnice“,
nyní školní jídelna), Nám. Dr.E.Beneše
Mimořádně výrazné historizující realizace (u domu č.p. 58 s lidovými prvky) stavitele A.
Fischera se štukovou výzdobou, dominanty této části centrální památkové zóny. Průběžně a
citlivě opravovány, nutné drobnější opravy a údržba.

Dům č.p. 59 – „Pokorného dům“

Dům č.p. 58 – „Záhlinická pivnice“
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Davidův dům – drogerie teta č.p.56, Nám. Dr. E. Beneše
Výrazná historizující pseudobarokní fasáda, odvolávající se na řády F.Luchese a G. Tencally.
Na počátku 18.století proslulý skandálem vlastníka, Jiřího Šivla, za 2. světové války místo
tajného úkrytu příbuzných atentátníků na A. Hitlera. Jádro domu pochází zřejmě z 16. století,
zachovány kamenné prvky (pískovcový dveřní portál). Nutná výměna okenních výplní,
oprava fasády a střechy. Nevhodná fronta kovových výkladců by si zasloužila citlivou
obměnu.
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Bývalá Moravská banka – květinová síň Novákovi č.p. 55, Nám. Dr. E. Beneše
První ryze funkcionalistická budova v Holešově od světoznámého architekta B. Fuchse –
nejvýznamnějšího architekta realizujícího v Holešově, zachována jak fasáda, tak části
interiérů (vč. trezoru banky). Nutné opravy všech částí objektu.
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Bývalá bratrská škola č.p. 180. nám. Sv. Anny („Krutilův dům“)
Nejstarší exteriérově i interiérově zachovalý dům v Holešově s renesančním jádrem (původní
českobratrská fara a škola ze 16. století) s adekvátními interiéry, fasádou a střechou vč.
stavebních detailů (pískovcové portálky, vstup do podzemní chodby v suterénu apod.). Nutná
kompletní rekonstrukce objektu při zachování, případně obnovení jeho historické podoby a to
ve všech částech – statika objektu, nosné zdi, fasáda, interiéry, kamenické prvky, krovy a
střecha, komíny . Nutná úprava okolí objektu.
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Dům v židovském ghettu – nám. Svobody č.p. 103 (vedle bývalého hostince Kamenec)
Mimořádně dochovaná architektura (vč. detailů) domu v bývalém židovském ghettu,
pocházející pravděpodobně ze 17. - 18. století. Nejstarší zachovaná dispozice holešovské
židovské architektury vč. interiérových prvků. Po celkové rekonstrukci, nutná průběžná
údržba, v relativně krátkém čase výměna výplní okenních a dveřních otvorů
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Obchodní a obytný dům K. Baďury – nyní pobočka ČSOB, č.p. 513, Palackého třída
Stavba nautického výrazu v konstruktivistickém pojetí – protiváha městské spořitelny –
neznámého autora, postavená stavitelem J. Janáčem je další mimořádně významnou
dominantou města. Zachovaný exteriér, vyžadující průběžnou údržbu a opravy.
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Kapitola 5.
VYTYPOVANÉ OBJEKTY, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI,
SITUOVANÉ MIMO MPZ MĚSTA HOLEŠOV, U NICHŽ JE VHODNÁ PODPORA
PROVEDENÍ OPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ ČI JINAK VHODNÝCH ÚPRAV
Sokolský dům č.p. 546, Palackého třída
Typický objekt přelomu 19. a 20. století od architekta V. Fischera v eklektickém tvarosloví
s výraznými zdobnými prvky lidové a „vlastenecké“ architektury. Dobře zachována členitá,
bohatě zdobená fasáda a složitá tektonika střechy. Oprava fasády sice proběhla, již nyní jsou
ale nutné další opravy jak fasády, tak konstrukce střechy.

61

Objekty škol ve Smetanových sadech (1. ZŠ č.p. 630 a 2. ZŠ č.p. 625)
Historizující reprezentativní budovy škol od architektů A. Fischera (1. ZŠ – rok výstavby
1888) a V. Fischera (2. ZŠ – rok výstavby 1911) jsou typickými reprezentanty veřejné
architektury přelomu 19. a 20. století. Provedeny náročné rekonstrukce obou budov (zejm.
uliční fasády a vestibuly), nutno pokračovat v jejich údržbě a potřebných opravách.

1. ZŠ Holešov – Smetanovy sady č.p. 630

2. ZŠ Holešov, Smetanovy sady č.p. 625
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Bývalý městský sirotčinec (nyní ZUŠ F.X.R.) č.p. 675, Bezručova ul.
Dominantní, neorenesanční budova ovládající pohled na východní část města. Postavena
v roce 1908, pravděpodobně dle návrhu stavitelů J. Janáče aj. Klotze. Proběhla rozsáhlá
rekonstrukce budovy, nutno pokračovat v její údržbě a potřebných opravách.
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Zemská reálka (nyní Gymnázium L. Jaroše) č.p. 524, Palackého tř.
Absolutní dominanta západní části města, historizující komplex budov (neorenesance)
architekta A. Turka. Z let 1901 – 1902. zachována řada původních hodnotných detailů
(zdobení fasády, dveřní výplně, zábradlí apod.). Budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí a
obnovou, v budoucnu lze očekávat jejich údržbu a potřebné opravy.
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Bývalý okresní soud a věznice (nyní Odborné učiliště) č.p. 525, Nádražní ul.
Puristická architektura s osobitou tektonikou od pražského architekta ing. O. Hanuše tvoří
protiváhu dominantnějšímu komplexu gymnázia v západní části města. Budova prošla
rozsáhlou rekonstrukcí, nutno pokračovat v její údržbě a potřebných opravách.
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Obchodně-obytný dům fy. Kneisl („Adamova prodejna“) č.p. 543, Grohova ul.
Zcela unikátní architektura art-deco se zachovanou zdobnou fasádou a dekorativně řešeným
interiérem v obchodní i obytné části, autor je významný vídeňský architekt L. Steinitz. Dům
je proveden v duchu původní Kneislovy továrny Sfinx ve Všetulích a dominuje Palackého
třídě. Nutná rekonstrukce a oprava všech složek stavby – fasády, střechy vč. krovů i interiéru.

Administrativní budova fy. Kneisl (Sfinx) a provozní budova č.p. 134, Palackého tř.,
Všetuly
Administrativní budova s vchodem a pilířem se Sfingou je celoevropsky proslulé
konstruktivistické řešení architekta O. Oehlera z roku 1940. Provedena rozsáhlá rekonstrukce
objektu n(nepříliš citlivá), v budoucnu lze očekávat jeho údržbu a potřebné opravy. Provozní
budova firmy je pravděpodobně projektem L. Steinitze (stejně jako obchodně-obytný dům na
rohu Grohovy a Palackého č.p. 543). Nutná průběžná údržba budovy.
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Rottalovské domky pro zaměstnance panství č.p. 251, 252, 255-258, 260 – 269, 763, 1170,
1319, Hankeho ulice
Mimořádná a unikátní venkovská architektura typizované výstavby z první poloviny 18.
stoletím určené pro zaměstnance velkostatku a panství hraběte F. A. Rottala. Zachované
barokní štíty a místy i interiéry řadových domků. Rozdílný stav dochování objektů, obecně
nutné rekonstrukce a opravy fasád, střech, krovů i interiérů.

Nájemný dům Tyršova č.p. 1103
Jediná realizace jednoho z nejvýznamnějších československých meziválečných architektů M.
Lorence, střídmá funkcionalistická budova s konvenčním řešením fasády. Objekt prošel
rekonstrukcí, nutná průběžná údržba.
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Vila rodiny Zaorálkovy, Tyršova č.p. 1138
Unikátní funkcionalistická architektura proslulého brněnského architekta E. Škardy,
znamenající vrchol a konec tohoto směru v Holešově. Rodinný dům je v dobrém stavu, nutné
jsou průběžné opravy a údržba
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Příloha
DROBNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V K.Ú. HOLEŠOV, EVIDOVANÉ V ÚSTŘEDNÍM
SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK

Pomník J. Tomaštíka na hřbitově, Grohova ul.

Pískovcový kříž na Palackého ul. (Plačkov)

Pískovcový kříž Za drahou -Zlínská

Socha sv. J.Nepomuckého, Masarykova ul.

69

Socha sv.Floriána, Plačkov

Sousoší P.Marie Immaculaty, Plačkov

Pomník B. Smetany, Smetanovy sady

Podstavec sochy sv. Vendelína, Tučapská ul.

Všechny tyto drobné kulturní památky se nacházejí mimo Městskou památkovou zónu. Jsou
v relativně dobrém stavu, v průběhu příštích let lze počítat s:
- ochranou proti poškození (zejm. sprejeři)
- průběžným čištěním a údržbou
- v případě potřeby restaurování případně vzniklých závad
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