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HOLAJKA
Zámecká kovárna se nachází v malebné holešovské čtvrti Holajka. O původu 
této čtvrti se tradují různé pověsti. Vypráví se, že právě zde přesídlil vzbouřené 
Valachy po potlačení jejich povstání v roce 1644 holešovský pán Jan z Rottalu. 
Tato pověst však nemá historický základ. Poprvé se s názvem Holajka setká-
váme až na tzv. Šenkovní mapě z roku 1831, kdy je takto označen trávník mezi 
zdí zámecké zahrady a říčkou Rusavou. Název Holajka tedy nejpravděpodob-
něji vznikl od slova hole, což znamená chudobný. Zde ve významu chudobná 
pastvina. Obyvatelstvo zde ale rozhodně nepatřilo mezi chudinu. Od poloviny 
19. století byla místem, kde kromě kováře bydlel zámecký zahradník, kolář, 
sedlář, kočí, sadař, malíř, kožešník, provaznický mistr, poštovní posel a další lidé 
zaměstnaní v hraběcích službách. Majitelem všech stavení, která na Holajce 
stála, byl uveden Rudolf Wrbna. Tím se tato čtvrť výrazně odlišovala od zbytku 
města a svoje specifické kouzlo si zachovala až do dnešní doby. Holajka byla 
známá svými dobytčími trhy a holešovští handlíři nechvalně proslulí po celé 
střední a východní Moravě svým „uměním“.

OTEVÍRACÍ DOBA
červenec - srpen

Pondělí  zavřeno   zavřeno
Úterý  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Sobota  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Neděle  9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

KONTAKT:
Objednávky prohlídek mimo otevírací dobu na tel.: +420 573 395 344, 
tel.: +420 571 160 890 nebo po osobní domluvě na Městském informačním 
centru (zámek Holešov, nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov).

https://www.holesov.info/muzeum
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ZÁMECKÁ KOVÁRNA V HOLEŠOVĚ

MALÉ MUZEUM KOVÁŘSTVÍ
Stará panská kovárna na Holajce stávala v blízkosti holešovského zámku již od 
roku 1550. Sloužila vrchnosti za vlády posledních Šternberků, Žerotínů, Lob-
koviců i pánů z Rottalu, kteří drželi holešovské panství v letech 1650 až 1762. 
Do soukromých rukou se kovárna dostala 31. března 1776, kdy tehdejší ma-
jitel zámku Ludvík Rudolf Erdödy prodal „proti obydlí panského zahradníka 
ležící kovárnu i s obydlím a všemi inventárními věcmi“ poddanému kováři 
Václavu Gargulákovi za 2000 rýnských zlatých.
Roku 1809 zdědil kovárnu po matce, vdově Kateřině, její syn Karel Gargulák. 
Rod Zemanů, podle nichž je kovárna také někdy nazývána, získal tuto živnost 
v dražbě (licitaci) roku 1847. Kovářský mistr z Holešova Jakub Zeman ji 
9. prosince 1847 zakoupil za 1550 zlatých konvenční měny. Velkého rozkvětu 
se kovárna dočkala za posledních držitelů holešovského panství hrabat z Wrb-
na. Ti díky své zálibě v chovu koní kováře a podkováře ve své blízkosti nutně 
potřebovali. Posledním kovářem z  rodu Zemanů byl Emil Zeman, který, jak 
vzpomínají pamětníci, docházel do kovárny ještě v roce 1953.
Poté kovárna pustla, a dokonce se uvažovalo o její demolici. Díky podnětu 
historičky PhDr. Vlasty Fialové a holešovského Vlastivědného kroužku se její 
záchrany ujal turistický odbor místní tělovýchovné jednoty, v jehož čele stál Vla-
dimír Hošek. Turisté dostali kovárnu do správy v roce 1968 a podařilo se jim ji 
opravit k dalšímu užívání. Po krátkém období let 1990 až 1994 byla kovárna 
s přilehlým obytným stavením ve správě Muzea Kroměřížska, aby poté přešla 
do majetku města Holešova. Posledním kovářem zde byl Pavel Ševeček, který 
získal mnohá národní i mezinárodní ocenění za své luxusní nože vyráběné z da-
maškové (damaskové či damascenské) oceli.
Kovárna je kulturní památkou od 3. května 1958. V Ústředním seznamu kul-
turních památek je zapsána pod č. 47888/7-7166.

TRADICE KOVÁŘSTVÍ V HOLEŠOVĚ
Cech čtyř profesí, který sdružoval kováře, zámečníky, koláře a bednáře, byl 
v Holešově založen roku 1551. Nejprve jako cech dvou řemesel (kovářů a zá-
mečníků). Zbylá řemesla se připojila později. Do roku 1551 náleželi mistři těch-
to řemesel k cechu kroměřížskému. Po osamostatnění dostali od tohoto cechu 

artikule o 25 článcích. Z roku 1663 se nám zachovala původní listina artikulí 
pro tovaryše cechu kovářského, zámečnického a kolářského od cechmistrů 
těchto řemesel v Holešově. Tento dokument spolu s jinými je uložen ve Státním 
okresním archivu v Kroměříži.
Z hmotných památek na holešovský kovářský cech se nám dochovaly dva ce-
chovní typáře a cechovní ferule, která je odznakem cechmistrů a jejich úřadu. 
V Černé kapli farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie můžeme spatřit dvojici 
cechovních postavníků. Jejich horní část je zdobená znaky cechovních ře-
mesel. Ve sbírce Městského muzea v Holešově se ještě dochovala cechovní 
truhlice pocházející z roku 1678.
Živnostenským zákonem z roku 1859 cechy zanikly a na jejich místě byla 
zřízena tzv. společenstva, kterých bylo v Holešově devět. Společenstvo ko-
vářů a podkovářů mělo tehdy 64 členů. Pavel Kvasnička, autor významného 
díla Okres holešovský, v roce 1929 píše, že „dle posledních záznamů žili 
v okrese 62 kováři“. Od poloviny 20. století počet kovářů a podkovářů jako 
samostatných řemeslníků klesal.

EXPOZICE MALÉHO MUZEA KOVÁŘSTVÍ
Úvodní místností prohlídky je prostor s velkou zděnou kovářskou výhní, která 
je srdcem každé kovárny. Unikátem je vchod do podzemní chodby přímo pod 
výhní. Přestože se chodba táhne v délce pouze několika metrů, jedná se o 
nejdelší dochovanou část kdysi rozsáhlého systému podzemních chodeb v 
Holešově. Před výhní jsou dva mohutné dubové špalky, do kterých byly upev-
něny kovadliny. Při rekonstrukci kovárny byl z půdy snesen starý kovářský 
měch, který je umístěn v levé části místnosti. Měch vháněl do výhně vzduch, 
aby bylo dosaženo vysoké teploty (okolo 1250 °C), která je při kování železa 
nezbytná. V kovárně se zachovalo i množství původního kovářského nářadí.
Zámecká kovárna byla postupně vybavována na svou dobu moderními stro-

ji, kterými si kovář ulehčoval práci. V expozici proto nalezneme například 
stroj na ohýbání železné pásoviny (tzv. ohýbačku), která se používala pro 
výrobu obručí nebo loukoťových kol. Dále jde zde velká ruční stojanová 
vrtačka.

Kovář na vesnici nebo na malém městě musel dělat vše, co bylo zrovna po-
třeba. Rozsah jeho činnosti byl proto nesmírně široký. Vyráběl veškeré želez-
né zemědělské nářadí a nástroje, zhotovoval různá stavební kování (panty, 
petlice, kliky aj.). Někteří kováři dokázali vyrobit i jednoduché zámky. Zvláště 
zruční kováři vykonávali práce, které již měly charakter uměleckého řemesla 
(zdobené brány a mříže). Expozice nezapomíná ani na podkovářství, proto-
že i toto specializované řemeslo musel kovář ovládat. Dokladem intenzivní 
podkovářské práce je v kovárně velký počet starých podkov na železných 
závěsech. 
V neveliké klenuté místnosti, která těsně přiléhá k vlastní kovárně, se na-
chází expozice muzea. Informační panely o historii kovářství a kovářských 
postupech jsou doplněny kovářským pracovním nářadím a množstvím ob-
razové dokumentace. Expoziční místnost původně sloužila jako skladiště 
kovářského uhlí a železného materiálu a v nedávné historii jako klubovna 
turistického oddílu. Dominantou místnosti je hodinový stroj pocházející 
z věže holešovského zámku. Hodinový stroj s krokovým mechanismem (tzv. 
vratný krok Clementův nebo také anglický hák) je asi 200 let starý. Výrobce 
není znám. Rám a hřídele byly ručně vykovány, kola a ložiska byla zhotovena 
z bronzu. Hodinový stroj obnovil do původního stavu v roce 2012 hodinář 
Antonín Lasovský.
Ve druhé části kovárny je ukázáno, jak kovář i se svou rodinou bydlel. Ná-
vštěvníci mohou vidět rekonstrukci obytné jizby a komory. Vystavené sbírko-
vé předměty (lidový nábytek, keramika, textil, kuchyňské náčiní a zeměděl-
ské nářadí) pochází ze sbírek Městského muzea v Holešově z různých lokalit 
regionu. Jediným předmětem, který přežil kdysi příliš důkladný úklid obytné 
části kovárny, je kolébka, kterou zachránila a pro expozici zapůjčila rodina 
Reimerova z Holešova.


