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UČEBNICE BAROKNÍHO UMĚNÍ
HOLEŠOV

I další památky v Holešově jsou v barokním slohu. Kaple sv. Kříže ve Smeta-
nových sadech. Původně hřbitovní osmiboká kaple, postavená v letech 1652 
– 1669 v raně barokním slohu podle projektu Filiberta Luchese, který použil 
svůj starší projekt kaple sv. Brigity ve Vídni. V interiéru se nacházejí originální 
nástěnné fresky z poloviny 18. století v unikátní černo-bílé barevnosti. Morový 
– Mariánský sloup na náměstí před farním kostelem je barokní sochařské 
dílo z první poloviny 18.století s postavou Panny Marie na korintském sloupu 
a se třemi světci. Šachova synagoga. V jádru renesanční budova byla v 17. 
a v 18. století barokně vyzdobena a rozšířena. Talmudská studovna ve 2. patře 
synagogy byla po roce 1725 opatřena unikátním malovaným záklopovým stro-
pem. Výzdobné prvky tzv. polského stylu, používající ve značné míře slovanské 
lidové motivy, řadí holešovskou synagogu k nejvzácnějším památkám tohoto 
typu na světě. Kaple sv. Martina. Kaple u městského špitálu (ochranovně) 
s hlavním oltářem, jehož sochařské ztvárnění je připisováno Ondřeji Zahnerovi, 
obnovená v roce 1744 v pozdně barokním slohu.

OSOBNOSTI 
Svatý Jan Sarkander – holešovský kněz, umučen za stavovského povstá-
ní v roce 1620 v Olomouci, svatořečen v roce 1995, zachránil Holešov před 
vypleněním polskými kozáky, patron zpovědního tajemství. Typický barokní 
mučedník. František Xaver Richter (1709 – 1789), holešovský rodák, hu-
dební skladatel, hudebník a hudební teoretik. Spoluzakladatel Mannheimské 
hudební školy. Předchůdce W. A. Mozarta. Vydáno CD – F. X. Richter „La de-
posizione dalla Croce di Gesú Cristo“

LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY V HOLEŠOVĚ 
– BAROKO V SOUČASNOSTI
Každé léto ožívají holešovské barokní památky čilým ruchem – desetidenní 
akcí Letní škola barokní hudby, na které se řada mladých profesionálních i ama-
térských hudebníků a zpěváků z ČR i ze zahraničí intenzivně školí pod vedením 
špičkových interpretů a pedagogů v technikách barokní hudby a hudebností. 
Pedagogové i frekventanti Letní školy pořádají v prostředí barokních památek 
Holešova denně koncerty pro širokou veřejnost.Morový – Mariánský sloup

Kaple sv. Martina

Kaple sv. Kříže 
ve Smetanových sadech



I když má řada holešovských památek svůj původ v gotice či renesanci, jejich 
současná podoba je barokní. Ve městě se nachází značný počet jak architekto-
nických, tak malířských i sochařských památek vysoké, často evropské úrovně, 
zahrnujících prakticky celý vývoj moravského baroka – od raně barokního zám-
ku s manýristickými prvky, přes farní kostel z konce 17. století, vrcholně barokní 
filiální kostel, malířskou a sochařskou, vrcholně a pozdně barokní výzdobu obou 
kostelů, židovské synagogy až po pozdně barokní, evropsky unikátní Černou 
kapli s prvky rokoka v sochařské výzdobě.

ZÁMEK A ZÁMECKÁ ZAHRADA
Po roce 1650 začal hrabě Jan z Rottalu s velkorysou výstavbou reprezen-
tačního monumentálního sídla podle projektu císařského stavitele Filiberta 
Luchese. Vznikla zde výjimečná raně barokní architektura čtyřkřídlého půdo-
rysu s nárožními bastiony severoitalského typu „palazzo in fortezza“ (palác v 
pevnosti), spočívající v kontrastu strohé vnější architektury, připomínající hrad, 
s bohatě zdobenými, reprezentačními interiéry. Raně barokní výzdoba většiny 
sálů v prvním poschodí zámku s využitím bohatých štuků  a nástropních maleb 
s motivy Ovidiových proměn od neznámých italských autorů patří k umělec-
ké špičce tohoto období. Hlavní sál zámku, vyzdobený polopostavami atlantů, 
projektovaný  Luchesovým nástupcem, Giovanni Pietro Tencallou, je  vrcholně 
barokní. Nejhodnotnější prostor zámku je suterénní sala terrena s mimořádně 
bohatou štukovou výzdobou a vrcholně barokními nástropními malbami s té-
maty z řecké mytologie. 

K zámku přiléhá rozsáhlá zámecká zahrada, jejíž přední část je unikátně  zacho-
vána ve francouzském slohu zahradního architekta Ludvíka XIV.,  Le Notre-a 
se systémem vodních kanálů ve tvaru trojzubce, zadní část potom v přírodním 
stylu s dodnes zachovanými loveckými průseky a průhledy.

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 
Na místě staršího gotického, poz-
ději renesančně přestavěného kos-
tela byl na přelomu 17. a 18. století 
postaven barokní trojlodní kostel 
v relativně konzervativním stylu, 
snad podle starších plánů F. Luche-
se. V první polovině 18. století byl 
interiér kostela vybaven mimořád-
ně bohatou sochařskou výzdobou. 
Unikátní hlavní oltář je proveden 
v monumentálním, sochařsky zpra-
covaném štuku vrcholně barokního 
výjevu Nanebevzetí, jehož autorem 
je biskupský sochař Jan Jiří Schau-
berger. Spolu s dalším špičkovým 

sochařem, Ondřejem Zahnerem, vytvořili rovněž sochařskou výzdobu deseti 
bočních oltářů. Tato výzdoba interiéru kostela, dosahující skoro stovky postav 
světců a andělů ve štuku a velké množství architektonických prvků v umělém 
mramoru, představuje špičku evropské vrcholně barokní tvorby. 

FILIÁLNÍ KOSTEL SV. ANNY S REZIDENCÍ TRINITÁŘŮ
Původně renesanční stavba bratrského sboru, z níž se zachovala původní věž, 
byla zásadně přestavěna a rozšířena hrabětem Františkem Antonínem z Ro-
ttalu  pro potřeby přilehlého kláštera trinitářů v letech 1742 - 1748   ve vr-
cholně barokním slohu. V interiéru jsou v rámci celé ČR mimořádně cenné 
prvky z umělých mramorů, oltářní obraz sv. Anny špičkového barokního malíře 
Františka Antonína Palka. Sochařská výzdoba kostela je dílem Ondřeje Zah-
nera a zřejmě i nejvýznamnějšího barokního moravského sochaře, Bohumíra 
Friče (Gottfried Fritsch) v jeho raném období. Autorem tří velkých obrazů na 
bočních oltářích je vynikající barokní malíř Josef Pilz. Skvělými řezbářskými díly 
jsou dvě zpovědnice z poloviny 17. století s figurální reliéfní výzdobou. V boční 
kapli sv. Kosmy a Damiana (sv. Famia) byla v letech 1974 – 1976 objevena a 
odkryta velká nástropní freska Josefa Pilze, která je jeho nejrozsáhlejším dílem, 
zpodobňujícím „trinitářské nebe“. Ke kostelu přiléhají z obou stran křídla bývalé 
rezidence trinitářského kláštera.
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ČERNÁ KAPLE 
Kaple přiléhající k presbytáři farního kostela byla postavena hrabětem Fran-
tiškem Antonínem z Rottalu nad rodinnou kryptou. Celkovou koncepci kaple 
navrhnul, spolu s jejím zakladatelem geniální Bohumír Frič. Kromě světelné 
hry černého a šedého umělého mramoru řadí kapli k evropským unikátům 
Fričova mimořádně bohatá sochařská výzdoba s realistickými sochami do-
nátora a jeho manželky ve šlechtických rokokových šatech a zejména dvě 
figurální kompozice oltářů – andělů s Ukřižovaným a zejména Ježíše Krista 
v zahradě Getsemanské. Holešovská Černá kaple bývá nazývána morav-
ským Tádž-Mahalem.


