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Anotace 

KOŘÍNEK, Tomáš. Architekt Jan Schmoranz 1857–1899. Ţivot a dílo. Hradec 

Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2015. 86 s. Bakalářská 

práce.  

 

Bakalářská práce se zabývá ţivotem Jana Schmoranze, architekta a 

stavitele, který ţil v druhé polovině 19. století ve východočeské obci Slatiňany. Je 

rozdělena na pět kapitol a mapuje prameny a literaturu k danému tématu, dále 

osobní ţivot, Janovo pŧsobení ve spolcích, architektonický přínos a závěrem 

přináší chronologický soupis prací, které za svŧj krátký ţivot dokázal tento 

architekt navrhnout či postavit.  

Práce přináší vhled do neprobádané oblasti ţivota spolkŧ ve Slatiňanech na 

konci 19. století, protoţe Jan byl velmi aktivním členem a zakladatelem mnoha z 

nich. Přináší v mnohém překvapivé výsledky ohledně nejznámější Janovy práce, 

tedy kníţecích maštalí ve Slatiňanech, a vyvrací zaţité informace o Janově 

autorství této stavby. Celkově však práce vytváří souhrnný pohled na dosud 

nesepsaný ţivot tohoto muţe.    
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Annotation 

  
KOŘÍNEK, Tomáš. The architect Jan Schmoranz 1857–1899. Life and work. 

Hradec Králové: Philosophical Faculty, University of Hradec Králové, 2015. 86 

pp. Diploma Dissertation Degree Thesis. 

  

This thesis deals with the life of Jan Schmoranz, architect and builder, who 

lived in the 2
nd

 half of the 19
th

 century in the East Bohemian village of Slatiňany. 

It is divided into 5 chapters and maps sources and literature on the previously 

mentioned topic, Jan´s work in local associations as well as his personal life  and 

his architectural benefit. And finally it brings a chronological list of works that in 

his short life this architect designed and build. 

The thesis also  provides an insight into the unexplored areas of life in 

Slatiňany in the late 19
th

 century, because Jan was a very active member and also 

the founder of many associations. The thesis also comes up with many innovative 

and surprising information about Jan´s most famous work, which is the princely 

stables in Slatiňany and it also debunks long lived information about Jan´s 

authorship of this building. Overall the work presents a comprehensive view of 

the life of this man, which has not been written before.  
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Úvod  

Tématem mé bakalářské práce je ţivot a dílo architekta a stavitele Jana 

Schmoranze, který se narodil do velmi významné východočeské rodiny architektŧ 

ze Slatiňan. Vyrŧstal ve stínu svého otce Františka, kterému bylo v minulosti 

věnováno mnoţství rŧzných prací.
1
 Bohuţel na Jana se při této příleţitosti trochu 

zapomíná i přesto, ţe měl otcovu firmu převzít a zajistit její fungování po jeho 

smrti. Tuto skutečnost bych rád ve své práci napravil a představil bych jeho 

činnost ve veřejných funkcích i jeho architektonický přínos při utváření podoby 

východních Čech.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl nejprve popsat prŧřez prameny a 

literaturu, kterou jsem při svém bádání vyuţil. Následně poodkrýt soukromý ţivot 

Jana Schmoranze a dále vykreslit dílo tohoto nadmíru podnikavého muţe. K tomu 

nepřináleţí pouze architektonická tvorba, ale také jeho veřejná činnost, protoţe 

Jan se stal členem mnoha spolkŧ, zastupitelstev a veřejných organizací.  

Nepřízeň osudu zapříčinila, ţe se Jan nestačil prosadit v tvrdé konkurenci 

mezi architekty a staviteli na konci 19. století. Zemřel poměrně mladý ve věku 42 

let, a kvŧli této tragédii nemohl převzít firmu svého otce, který ho o tři roky 

přeţil. I přesto za svŧj krátký ţivot dokázal přetvořit a pozvednout Slatiňany, 

které byly na konci 19. století pouze malou obcí.  

  

                                                 
1
 Srov. Ivo Šulc, Roman Mikan ad.  
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1. Kritický pohled na prameny a literaturu 

 Vzhledem k tématu bakalářské práce je metoda výzkumu omezena tím, ţe 

o osobním ţivotě Jana Schmoranze se zachovaly jen malé střípky informací a ţe 

se rozboru jeho architektonického a stavitelského přínosu zatím ţádný autor 

nevěnoval. Naopak tvorby, kterou za svŧj krátký ţivot dokázal vyprodukovat, je 

poměrně hodně, a tím je také dán zpŧsob mého bádání, tedy archivní výzkum a 

zmapování architektonického přínosu.  

 Pokud bychom se zaměřili na písemné prameny, které se týkají ţivota Jana 

Schmoranze, pak je jistě dobré začít ve Státním okresním archivu Chrudim (dále 

SOkA Chrudim), kde je uloţen Rodinný archiv Schmoranzů. Bohuţel fond Jana 

neexistuje, a tak je jeho práce zahrnuta do fondu Františka Schmoranze st.
2
  

Jan byl velmi aktivním veřejným činitelem, a proto o něm najdeme zprávy 

i ve fondu obecního úřadu ve Slatiňanech (1826–1945)
3
 uloţeném taktéţ v SOkA 

Chrudim. Zprávy o jeho činnosti na obecním úřadě najdeme v mnoha částech 

fondu, příkladem mohou být Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 30. 5. 1890–

21. 11. 1899, Spisy k regulačnímu plánu od Jana Schmoranze a ing. Jičínského 

pro obec atd. Další zdroj poznání o díle Jana Schmoranze nabízí archivní fond 

Spolky, bratrstva, druţstva a politické strany v okrese Chrudim (1737–1976), kde 

se dají najít kořeny Sboru dobrovolných hasičŧ (dále SDH) ve Slatiňanech
4
 a také 

veřejné slatiňanské knihovny,
5
 u jejichţ počátkŧ Jan Schmoranz hrál 

nezastupitelnou roli a mnoho archiválií uloţených právě v těchto fondech sám Jan 

vytvořil.  

 Dalším pramenem poznání zejména o Janově práci jsou plány uloţené 

ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (dále SOA Zámrsk). Archivní fond 

Velkostatek Nasavrky obsahuje na 31 architektonických plánŧ v mapové části 

tohoto fondu.
6
 Zahrnuje také Stavební záleţitosti, rozpočty atd. z let 1764–1899

7
 a 

                                                 
2
 Státní okresní archiv Chrudim (dále SOkA Chrudim), fond (dále f.) Rodinný archiv Schmoranzŧ 

– František Schmoranz st., inventární číslo (dále inv. č.) 1 aţ 107, karton (dále kart.) 44 aţ 54. 
3
 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany (1826–1945), inv. č. 1 aţ 341, kart. 1 aţ 30.  

4
 SOkA Chrudim, f. Spolky, bratrstva, druţstva a politické strany v okrese Chrudim (1737–1976), 

Sbor dobrovolných hasičŧ Slatiňany, inv. č. 1 aţ 6, kart. 1. 
5
 SOkA Chrudim, f. Spolky, bratrstva, druţstva a politické strany v okrese Chrudim (1737–1976), 

Komité veřejné knihovny Slatiňany, inv. č. 1 aţ 3, kart. 1.   
6
 Státní oblastní archiv Zámrsk (dále SOA Zámrsk), fond (dále f.) Velkostatek Nasavrky, inv. č. 

829 aţ 1413, číslo mapy (dále č. m.), 1 aţ 1231. 
7
 SOA Zámrsk, f. Velkostatek Nasavrky, Stavební záleţitosti, rozpočty atd. (1764–1899), inv. č. 

723, kart. 215.  
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Stavební opravy škol a far.
8
 V SOA Zámrsk jsou uloţeny taktéţ matriky, které 

dokládají narození
9
 a úmrtí

10
 Jana Schmoranze, dále jména jeho rodičŧ, příčinu 

smrti a další dŧleţité informace.  

 O Janově ţivotě a práci se dočteme také na stránkách městské kroniky 

Slatiňan,
11

 která je uloţena na Městském úřadě ve Slatiňanech. Tuto kroniku vedli 

ve 2. polovině 19. století bratr Jana Schmoranze, malíř Josef, a řídící učitel 

August Vilém. Bohuţel Josef Schmoranz odevzdal kroniku 3. července 1887, ale 

kronika nebyla vedena jiţ od r. 1885. August Vilém započal svou práci aţ v roce 

1901, kdy všechny chybějící roky dopsal, a to na základě pamětní knihy farní, 

školní, protokolŧ obecního zastupitelstva a slatiňanských spolkŧ. Proto je mnoho 

zpráv nápadně podobných zápisŧm z jednání zastupitelstva uloţených dnes 

v SOkA Chrudim. Přesto se o rodině Schmoranzŧ na jejích stránkách dočteme 

mnohé, přičemţ se jedná jak o úřední a stavební akce v obci, tak i o kulturní ţivot 

jednotlivých spolkŧ a komisí. Kronika je velmi zdařile umělecky provedena, ale 

jejím problémem je nečíslování stránek, proto je velmi obtíţné vytvořit k ní 

odpovídající citace. Ke spolkŧm, u jejichţ zrodu Jan stál, je počítán i Sbor 

dobrovolných hasičŧ Slatiňany (dále SDH Slatiňany), který má taktéţ vedenou a 

do dnešních dní dochovanou kroniku, uloţenou v hasičské zbrojnici. I tuto knihu 

psal bratr Josef a vedena je od roku 1882. I zde je problém s nečíslováním stránek, 

a tudíţ tvořením citací.  

 Jednou z hlavních stavitelských prací Jana Schmoranze byl projekt 

kníţecích stájí ve Slatiňanech pro rodinu Auerspergŧ, a proto je část stavební 

dokumentace k této akci uloţena v depozitářích slatiňanského zámku.
12

 Jedná se 

hlavně o stavební deníky, rozpočty výloh a také o zajímavé konkurenční návrhy 

k tak velkému projektu, jakou stavba stájí bezpochyby byla. V samotném 

slatiňanském hřebčíně se do dnešních dní uchovalo několik výkresŧ z projektové 

a předprojektové dokumentace bez inventárních čísel.   

 Mezi periodika, která se o Janovi zmiňují, mŧţeme zařadit hlavně 

technické časopisy z konce 19. století. Mezi těmi je nutné zdŧraznit Technický 

                                                 
8
 SOA Zámrsk, f. Velkostatek Nasavrky, Stavební opravy škol a far (1833–1887), inv. č. 625, kart. 

119.  
9
 SOA Zámrsk, Matrika narozených – Slatiňany (1842–1862), inv. č. 8571, evidenční jednotka 

(dále ev. j.) 8571. 
10

 SOA Zámrsk, Matrika zemřelých – Slatiňany (1863–1903), inv. č. 8578, ev. j. 8578. 
11

 Paměti obce Slatiňany, edd. Josef Schmoranz, August Vilém, František Štovíček, Miloslava 

Tichá, Markéta Pešková, Slatiňany od r. 1886, s. 530.   
12

 Národní památkový ústav, Státní zámek Slatiňany, inv. č. SN 14516 aţ 14520, SN 14719 ad.  
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obzor, který se o Janovi zmiňuje v souvislosti s Českou maticí technickou, jíţ byl 

členem.
13

  

 Literatura, která by pojednávala pouze o Janu Schmoranzovi, neexistuje. 

Nejvíce informací o rodině Schmoranzŧ shromáţdil Ivo Šulc, jenţ sepsal knihu 

Rod Schmoranzů ze Slatiňan – Mozaika rodu.
14

 Tato práce pojednává o 

nejvýznamnějších členech rodiny a kaţdému je v knize věnována vţdy jedna 

kapitola na několik stran. V knize se dají najít informace k osobnímu ţivotu 

jednotlivých členŧ a chronologický soupis prací. Publikace nijak nehodnotí 

architektonický přínos rodiny Schmoranzŧ a v případě některých staveb vyvolává 

otazníky, zda je to opravdu dílo někoho z rodiny. Kniha vyšla při příleţitosti sta 

let od úmrtí hlavní postavy rodiny – Františka Schmoranze staršího – a dané téma 

zpracovává opravdu velmi vydařeně, i kdyţ sám autor přiznává, ţe celkový rozsah 

staveb a plánŧ je téměř nepostiţitelný, a u některých staveb nechává otázku 

autorství otevřenou.  

 Další publikací, která se o Janovi zmiňuje, je kniha od Pavla Vlčka a Věry 

Naňkové Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách.
15

 

Dílo je to jistě pozoruhodné a naprosto nevídané svým rozsahem, ovšem v hesle 

Jan Schmoranz jsou drobné chyby. Jednak uţ v dataci úmrtí Jana, který podle 

knihy zemřel roku 1887, ale ve skutečnosti zemřel aţ roku 1899. Tato nepřesnost 

vznikla při špatném opisu z periodika Technický obzor, kde byl Jan Schmoranz 

autory zaměněn za Jana Schmause, který zemřel r. 1887 v Rokycanech.
16

 Další 

nepřesností je informace, ţe studoval na české technice v Praze pozemní 

stavitelství, coţ ale nebyl Jan, nýbrţ jeho bratr František.
17

 V knize stojí za 

ocenění ke kaţdému heslu připojený seznam pramenŧ a literatury, který usnadní 

počáteční hledání zdrojŧ informací o daném architektovi. 

 Regionální literatura se Janovu dílu příliš nevěnuje. Výjimkou je publikace 

Pavla Kobetiče Osobnosti Chrudimska.
18

 Janovi je věnováno čestné místo vedle 

jeho příbuzných a jsou zde heslovitě uvedena jeho ţivotní data, informace o 

                                                 
13

 Technický obzor. Orgán Spolku architektů a inţenýrů v Království českém. VI. ročník, Praha 

1898. 
14

 Ivo ŠULC, Rod Schmoranzů ze Slatiňan (Mozaika rodu), Slatiňany 2002.  
15

 Pavel VLČEK – Věra NAŇKOVÁ, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků 

v Čechách, Praha 2004. 
16

 Proto jsou Rokycany v této publikaci chybně spojeny s Janem Schmoranzem. Tam však pŧsobil 

Jan Schmaus, nikoliv Jan Schmoranz.   
17

 Srov. Ivo ŠULC, Rod Schmoranzů ze Slatiňan (Mozaika rodu), Slatiňany 2002, s. 8.  
18

 Pavel KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska: (500 osobností chrudimského okresu), Chrudim 2002. 
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studiu, zaměstnání, veřejné činnosti, díle a také odkud autor publikace čerpal 

podněty. Inspirací mu byl článek Milana Vorla v periodiku Naše Chrudimsko. 

Vorel je ve Slatiňanech uznávaný místní badatel, který se dějinám města a okolí 

věnuje jiţ několik let a přispívá svými články do místních periodik.  

 Téma Schmoranz bylo zpracováno i v několika diplomových pracích, ale 

ty se soustředily hlavně na osobu Františka Schmoranze staršího, jak tomu bylo u 

Romana Mikana.
19

 Janovi věnoval jen několik řádkŧ v kapitole Synové 

a spolupracovníci. Další prací, která se Jana částečně dotýká, je práce Michala 

Kopeckého o architektuře historismu v Chrudimi.
20

 Rozsah bádání byl podstatně 

širší, a proto zde najdeme jen několik zmínek o stavbě okresního domu 

v Chrudimi a několika málo dalších stavbách, na nichţ se Jan podílel.  

 Pro úplnost lze uvést ještě několik lokálních periodik, která se na svých 

stránkách dotkla Janova ţivota. Za zmínku stojí zejména týdeník Český východ, 

který byl součástí Chrudimských novin. Přinášel zprávy nejen o Janových 

stavbách, ale i o činnosti mnoha spolkŧ, kterých byl Jan členem. S tím souvisí i 

Věstník zemské ústřední hasičské jednoty království českého. Jan byl dlouholetým 

velitelem slatiňanských hasičŧ a do tohoto věstníku, který vycházel dvakrát 

měsíčně, přispíval i vlastními články.
21

  

  

                                                 
19

 Roman MIKAN, Stavitel František Schmoranz starší (diplomová práce), Obecná teorie a dějiny 

umění a kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2013.  
20

 Michal KOPECKÝ, Architektura historismu v Chrudimi (diplomová práce), Katedra 

dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2011. 
21

 Příkladem článek o dŧleţitosti stavby vodních nádrţí pro hasičské účely v obcích (cit.: Věstník 

zemské ústřední hasičské jednoty království Českého, roč. II., č. 1, Chrudim 1887). 
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2. Rodina a osobní život Jana Schmoranze 

Jan se narodil 7. února 1857 do velmi významné slatiňanské rodiny 

architekta Františka Schmoranze st.
22

 (obr. 1). Pokřtěn byl hned následující den, 

tedy 8. února, jménem Jan Augustýn Schmoranz. Jeho matkou byla Františka 

rozená Novotná, dcera hospodského ze Slatiňan z domu č. p. 26.
23

 Bohuţel 

zemřela, kdyţ bylo Janovi 11 let a její místo zaujala druhá manţelka Františka 

Schmoranze st., Marie rozená Linsbauerová, která byla o pouhé tři roky starší, neţ 

Janova nejstarší sestra Františka provdaná Škvorová.  

 Otec František je nejvýznamnější postavou celé rodiny architektŧ ze 

Slatiňan. Narodil se na počátku 19. století a za svŧj ţivot dokázal vytvořit mnoho 

výrazných dominant jak východních Čech, tak i dalších koutŧ naší země. Jan měl 

jeho prosperující architektonickou kancelář a firmu převzít, a proto se ho otec na 

tento úkol snaţil co nejlépe připravit. Měl na něj nezanedbatelný vliv, jak při 

výběru studia, tak i při jeho tvorbě. Předkládaná práce se proto pokusí nejprve 

v krátkosti přiblíţit tvorbu a ţivot otce s dŧrazem na roky, kdy měl vliv na Jana. 

Následně se zaměří i na bratry, kteří s Janem spolupracovali na několika 

projektech, zejména v Chrudimi a okolí. 

2.1 Otec František Schmoranz st.  

František Schmoranz st. se narodil roku 1814 do rodiny Josefa Schmoranze 

v Bělé na Podorlicku. Po absolvování základního vzdělání odešel pracovat pro 

Auerspergy k Benediktu Škvorovi na Kutnohorsko. V Kutné Hoře se seznámil 

s gotickým slohem, který ovlivňoval jeho tvorbu celý následující ţivot. Po 

několika letech odešel na studia do Vídně, kde získal architektonické vzdělání. 

Poté se vrátil do Čech a usadil se ve Slatiňanech (přesný rok není znám, ovšem 

v literatuře je uváděn přelom 30. a 40. let 19. století), které náleţely k panství 

kníţecí rodiny Auerspergŧ, s níţ byl František Schmoranz st. po celou svou 

kariéru úzce spjat. V roce 1842 koupil ve Slatiňanech dŧm č. p. 21, ve kterém 

strávil zbytek svého ţivota. Ve 40. letech 19. století se poprvé oţenil, a to 

s Františkou Novotnou, se kterou měl třináct dětí. Dospělosti se jich doţilo pouze 

                                                 
22

 Označení František Schmoranz st. (1814–1902) je ustáleno kvŧli rozlišení stejnojmenného syna 

– Františka Schmoranze ml. (1845–1892). 
23

 SOA Zámrsk, Matrika narozených – Slatiňany (1842–1862), inv. č. 8571, ev. j. 8571. 
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sedm – dcery Františka,
24

 Anna
25

 a Zdeňka
26

 a synové František ml., Josef, Jan a 

Gustav. Druhou manţelkou mu byla Marie Linsbauerová, se kterou se oţenil po 

roce 1868, a toto manţelství jiţ zŧstalo bezdětné. Zemřel roku 1902 ve 

Slatiňanech a pohřben je na místním hřbitově společně se svou druhou 

manţelkou.  

Výčet jeho prací uvedl jak Ivo Šulc ve své knize, tak i Roman Mikan ve své 

diplomové práci, proto zmiňme jen ty stavby, které stavěl v době, kdy uţ byl Jan 

na světě a mohl otci „koukat pod ruce“. František Schmoranz st. pŧsobil 

především ve východních Čechách, ale přesah regionu jeho pŧsobení je patrný i 

na Moravě a ve středních Čechách. V mnoha publikacích se uvádí, ţe pokud by se 

neusadil ve Slatiňanech, ale po studiích zamířil do Prahy, jeho sláva by jistě 

vystoupala podstatně výš, ovšem i tak záběr práce Františka Schmoranze st. byl 

opravdu velmi široký. Zabýval se jak přestavbami kostelŧ a kaplí, tak i divadel, 

radnic, nemocnic, částí opevnění, škol, obytných domŧ, zámkŧ, hrobek, mostŧ, 

hospodářských stavení a mnohým dalším. Jeho regotizační snahy mŧţeme vidět 

jak v Hradci Králové na katedrále Svatého Ducha, tak i třeba na kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Jeho biografie uvádí, ţe se podílel na 

regotizaci přibliţně 70 kostelŧ a kaplí.
27

 Přičteme-li k tomu ještě další 

rekonstrukce, stavby a nerealizované plány, je jasné, ţe pojmout celé Františkovo 

dílo lze jen stěţí.  

 V době ţivota Jana, kterého si otec připravoval na převzetí firmy, byl 

František Schmoranz st. na vrcholu své kariéry. Měl rozpracováno mnoţství 

staveb, přestaveb a rekonstrukcí, kterým se Jan bezpochyby nemohl vyhnout, 

jelikoţ některé z nich probíhaly přímo ve Slatiňanech, pár metrŧ od jeho rodného 

domu. Jako příklad lze uvést přestavbu kostela sv. Martina ve Slatiňanech, která 

začala v 60. letech a probíhala v několika fázích. Kníţecí rodina Auerspergŧ, jeţ 

v té době vlastnila slatiňanský zámek, toho vyuţila a přistavěla k zámku severní 

křídlo,
28

 kterým bylo mimo jiné moţné spojit zámek s kostelem nadzemní 

chodbou. Ta vedla do oratoře, kterou František do kostela velmi šetrně začlenil. 

                                                 
24

 Františka Schmoranzová ml. (28. 1. 1844–2. 4. 1876), se provdala 11. 2. 1867 za Jana Škvora, 

syna Benedikta Škvora.  
25

 Anna Schmoranzová (5. 6. 1853–24. 2. 1933) se provdala za statkáře na Podhŧře u Chrudimi, 

Karla Horkého. 
26

 Zdeňka Schmoranzová se 23. 8. 1881, po smrti své sestry Františky, provdala za Jana Škvora 

(uvedeno v Matrice oddaných 1843–1898 v SOA Zámrsk). 
27

 Počet je odvozen od dochovaných plánŧ v rodinném archivu v SOkA Chrudim.  
28

 Na čemţ se František Schmoranz st. s největší pravděpodobností taktéţ podílel.  
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V 60. letech také pracoval na několika vzdálenějších projektech,
29

 ale pokračovala 

i obnova Chrudimi, kterou v 50. letech 19. století poznamenal veliký poţár dvou 

předměstí. František zde stavěl nemocnici,
30

 divadlo, gymnázium,
31

 cukrovar, 

pivovar a upravoval hřbitovy (regotizace kostela sv. Kříţe aj.). Pokračoval v 

regotizaci kostela sv. Kateřiny, která byla započata jiţ na konci 40. let 19. století, 

kostela sv. Michala (1856–1892) a také děkanského kostela na hlavním náměstí 

v Chrudimi, která trvala aţ do roku 1892. V neposlední řadě se v polovině 60. let 

19. století začalo s opravou a regotizací katedrály sv. Ducha v Hradci Králové 

(1864–1876).
32

  

 Dalším obdobím, které Jan u otce také pouze pozoroval a dozajista vnímal 

intenzivněji, byla 70. léta. V té době František Schmoranz st. postavil v Chrudimi 

lihovar, sladovnu a dŧm pro starostu Klimeše,
33

 v Heřmanově Městci synagogu, 

v Honbicích, Podskále u Chrasti, Sezemicích, Bojanově, Nových Hradech, 

Morašicích, Krouné atd. rekonstruoval kostely. Dále postavil evangelické kostely 

v Krouné a Rané u Hlinska. Připravoval rekonstrukci kostela sv. Vavřince ve 

Vysokém Mýtě
34

 a mnohé další podniky. Vybral jsem pouze rekonstrukce, které 

jsou poblíţ Slatiňan, kam se Jan vracel na prázdniny během svých studií.  

 V roce 1882 skončil Jan studium ve Vídni a vrátil se zpět do Slatiňan. 

V této době se uţ jeho otci blíţily 70. narozeniny, ale i tak zŧstával stále velmi 

aktivní. V 80. letech se začal Jan podepisovat na některé plány společně se svým 

otcem,
35

 o čemţ bude pojednáno v kapitole Dílo architekta a stavitele Jana 

Schmoranze, přesto stojí za to zmínit alespoň pár prestiţních staveb, které byly 

realizovány v 80. letech bez doloţitelné účasti Jana Schmoranze. Velmi známou 

stavbou je pardubický „Zámeček“, jejţ by s Františkem Schmoranzem st. spojoval 

jen málokdo, protoţe budově vdechl novorenesanční úpravu, která pro jeho tvorbu 

není typická.
36

 S Pardubicemi je spojena rovněţ realizace synagogy.  Nadále 

                                                 
29

 Např.: radnice v Trutnově, divadlo v Litomyšli (nerealizováno), radnice (nerealizováno) a 

nemocnice v Havlíčkově Brodě, evangelický kostel v Čáslavi atd.   
30

 V plánech nazýváno jako chrudimský špitál (dnešní Stará poliklinika č. p. 165).  
31

 V plánech nazýváno jako gymnázium, dnes základní škola na Školním náměstí („Rŧţovka“). 
32

 Pavel ZATLOUKAL, Architektura 19. století, Praha 2001, s. 118.  
33

 Jedna z dalších výjimečných staveb – novorenesanční dŧm v Poděbradově ulici č. p. 69.  
34

 Plány datovány roky 1877–1891. 
35

 Architektonické plány slatiňanské školy.  
36 Pardubický Zámeček je vila postavená pro hraběte Jiřího Larisch-Mönnicha v roce 1885. 

Později byl několikrát prodán a smutně proslul v době heydrichiády, kdy zde bylo zastřeleno skoro 

200 lidí.  



16 

 

pokračoval v mnoha regotizacích kostelŧ v okolí Chrudimi
37

 a také ho dozajista 

zaměstnávaly dokončovací práce na jiţ dříve započatých přestavbách.  

 V 90. letech 19. století uţ měl otcovu firmu pevně v rukou Jan, přesto je 

doloţeno ve slatiňanské kronice, ţe František Schmoranz st. při dokončování 

kostela sv. Martina ve Slatiňanech instaloval rŧţici na vrchol věţe, protoţe se tam 

všichni ostatní obávali vylézt.
38

 To svědčí o jeho velmi dobrém zdravotním stavu i 

v tak pokročilém věku a jeho nezdolné aktivitě, která ho ani na prahu osmdesátky 

neopouštěla. Pracoval na kostelech v Polné, Markovicích, Nasavrkách, 

Kuněticích, Chotěboři, Skutči, Rohozné u Poličky, ve Vejvanovicích atd., coţ 

dokládají plány datované do 90. let. Roku 1893 získal František velikou zakázku 

na rekonstrukci kostela sv. Jana ve Dvoře Králové nad Labem. Z 90. let pocházejí 

i plány na kapli v Chotouni a Polné a kolem roku 1898 regotizoval prŧčelí 

proboštského kostela v Litomyšli. Mezi poslední realizace architekta patří škola 

v Lukavici nebo Kočičí hrádek u slatiňanského zámeckého parku, vystavěný na 

přání kněţny Vilemíny z Auerspergu, roz. Kinské.  

Jan se inspiroval otcem ještě v další oblasti ţivota a práce. František 

Schmoranz st. zastával mnohé veřejné funkce, a i kdyţ se Jan nedostal na tak 

významné posty, náleţela mu řada slatiňanských. František Schmoranz st. se stal 

roku 1844 městským stavitelem v Chrudimi, coţ zajisté byla velmi výhodná 

pozice v krajském městě, kterým Chrudim v té době byla. Tento úřad vykonával 

aţ do roku 1871. Navíc ho roku 1853 c. k. Centrální komise pro výzkum a 

zachování stavebních památek ve Vídni jmenovala konzervátorem památek pro 

oblast východních Čech. Jeho pravomoc zahrnovala politické okresy Pardubice, 

Vysoké Mýto, Lanškroun, Litomyšl, Polička, Chrudim, Čáslav a Hradec Králové. 

Na tomto místě byl potvrzen komisí i v roce 1885, kdy uţ mu bylo 81 let. Ve 

svém úřadě vydával situační zprávy k mnoha objektŧm a navrhoval jejich 

záchranu, rekonstrukci či úpravu.
39

 To vše povětšinou v pro jeho tvorbu typickém 

slohu – neogotice. Tomuto stylu byl věrný po celý ţivot, výjimkou pro něj byly 

jen stavby evangelických kostelŧ, které stavěl ve stylu neorománském, a několik 

neorenesančních budov (např. budova soudu v Chrudimi a zmíněný „Zámeček“ 

v Pardubicích). 

                                                 
37

 Např.: Smrček, Bítovany, Otradov, Kostelec u Heřmanova Městce, další etapa přestavby kostela 

sv. Martina ve Slatiňanech atd.  
38

 Paměti obce Slatiňany, edd. Josef Schmoranz ad., kapitola „Rok 1892“. 
39

 Příkladem mŧţe být pŧsobení Františka Schmoranze st. na opravách hradu Kunětická hora. 
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 František zemřel 4. dubna 1902, a tak o necelé tři roky přeţil svého syna 

Jana, kterého připravoval k převzetí své firmy. Pohřeb se konal o dva dny později 

za přítomnosti mnoha zvučných jmen z východních Čech.  

 Hodnocení činnosti Františka Schmoranze st. není cílem této práce, proto 

jen zmíňme, ţe existuje mnoho rŧzných názorŧ na neogotickou architekturu a 

purismus, který s ní souvisí. František Schmoranz st. měl veliký vliv na tvář 

východních Čech v 2. polovině 19. století a jako krajský konzervátor se zaslouţil 

o zachování mnoha dnešních východočeských dominant.
40

 Na druhou stranu 

dnešní památková péče by s jeho regotizacemi či puristickým přístupem 

nesouhlasila. Uţ v roce 1916 uváděl Max Dvořák ve své publikaci Katechismus 

památkové péče regotizaci kostela sv. Martina ve Slatiňanech jako odstrašující 

příklad rekonstrukce památky. Doslova píše: „Nenáročná barokizovaná gotická 

stavba, cenná místní jedinečností, souvislostí s místními dějinami a uměleckým 

charakterem místa. Rozšíření bylo vyuţito k regotizaci stavby, přičemţ všechno 

staré, pravé, původní a vhodné bylo nahrazeno svévolným pseudogotickým 

novotvarem, postrádajícím všechny staré přednosti“.
41

  Je to samozřejmě jeden 

z pohledŧ na danou problematiku a hlubší rozebrání této věci by vydalo na další 

mnohastránkovou práci, pravděpodobně s nejednoznačným výsledkem.  

 

2.2 Bratři František ml., Josef a Gustav Schmoranzovi  

František Schmoranz ml. se narodil 19. listopadu 1845 ve Slatiňanech. 

Vystudoval střední školu v Kutné Hoře a praţskou polytechniku, o čemţ 

informuje Velflíkova práce o dějinách technického učení v Praze.
42

 V době studií 

se zabýval kresbami zámku v Nelahozevsi a letohrádku Hvězda v Praze a 

fascinovalo ho i uţité umění, coţ dokládá soubor 56 kreseb praţských mříţí a 

kovových předmětŧ z roku 1866.
43

  

Po skončení studií se vydal do zahraničí. V Hamburku poznal architekta Carla 

von Diebitscha, který mu nabídl práci u své firmy v Egyptě a František ml. ji 

přijal. Po roce převzal vedení firmy a z let 1868 aţ 1874 máme doloţeny jeho 

                                                 
40

 Příkladem mŧţe být Zelená brána v Pardubicích, která se vlivem Františka Schmoranze st., jako 

krajského konzervátora, dochovala do dnešních dnŧ.  
41

 Max DVOŘÁK a Jaroslav PETRŦ. Katechismus památkové péče. Praha 2004, s. 98.  
42

 Albert Vojtěch VELFLÍK. Dějiny technického učení v Praze: s dějinným přehledem nejstarších 

inţenýrských škol, jakoţ i akademií a ústavů v Rakousku, na nichţ bylo vědám inţenýrským 

nejdříve vyučováno, Praha 1906–1909. 
43

 SOkA Chrudim, f. Rodinný archiv Schmoranzŧ, František Schmoranz ml., inv. č. 3 a 4, kart. 42. 
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orientální studie a práce v Káhiře. V roce 1870 podnikl studijní cestu 

financovanou nejspíše egyptským místokrálem, při které navštívil Palermo, 

Pompeje, Perugii, Florencii a další místa.
44

   

 Velká výzva pro českého architekta přišla v roce 1873, respektive 1872. 

Na rok 1873 byla do Vídně naplánována světová výstava, ale mnoho českých 

architektŧ nemělo příliš moţností k tomu, aby předvedli své mistrovství. Přípravu 

rakouské expozice drţeli pevně v rukou jejich vídeňští kolegové, přesto se 

František Schmoranz ml. společně se svým kolegou Janem Machytkou prosadili. 

Na projektu egyptsko-súdánského oddělení pracovali od roku 1872 a vytvořili 

arabský dŧm s dvojicí minaretŧ, kupolí mešity a arkádovým nádvořím.
45

 U 

výstavních budov nebyly kladeny nároky na funkční řešení, protoţe nebyly 

určeny k trvalému obývání, proto se mezi architekty jednalo o velmi prestiţní 

zakázku, kde se daly vyuţít rŧzné optické efekty, dobové záliby atd. 

Monumentální výstavní pavilon sklidil úspěch a František Schmoranz ml. si 

vytvořil velmi dobré jméno v celé monarchii i ve světě. Byl také oceněn několika 

medailemi a vyznamenáními.
46

  

V roce 1874 podnikl ještě jednu cestu, tentokrát do Palestiny, Sýrie a Malé 

Asie, ale také se tentýţ rok vrátil do Vídně, kde si zaloţil architektonickou 

kancelář společně s Janem Machytkou.
47

 V 70. a 80. letech projektoval i stavby 

pro východní Čechy, zejména pro vlivné chrudimské rodiny, jakými byly rodiny 

Wiesnerova a Rothova.  Pro Františka Wiesnera navrhl rodinný dŧm
48

 a rodinnou 

hrobku, jejíţ realizaci měla na starost firma Františka Schmoranze st. S Chrudimí 

jsou spojeny i jeho plány pro stavbu děkanství a prŧmyslové školy.  

Nejzajímavější stavbou Františka Schmoranze ml. je budova lázní 

v Trenčianských Teplicích, které jsou známé pod názvem Hammam. Jejich návrh 

údajně vystavoval na světové výstavě v Paříţi r. 1878, kde s J. Machytkou 

instaloval rakouské umělecké oddělení a podobně jako před pěti lety ve Vídni 

                                                 
44

 I. ŠULC, Rod Schmoranzů…, s. 8. 
45

 Jindřich VYBÍRAL, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o 

devatenáctém století, Praha 2002, s. 205.  
46

 I. ŠULC, Rod Schmoranzů…, s. 10. 
47

 Spolupráce s Janem Machytkou trvá aţ do r. 1884, kdy Jan Machytka onemocněl (srov. I. ŠULC 

Rod Schmoranzů… s. 8).  
48

 Dnes Neuperský dvŧr na Masarykově náměstí v Chrudimi; č. p. 55.  
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získali stříbrnou medaili.
49

  Návrh lázní si vyhlédla Ifigenie de Castries, majitelka 

Trenčianských Teplic, a realizován byl mezi lety 1885–1888. 

František Schmoranz ml. se ke konci svého ţivota věnoval také školství. Byl 

prvním ředitelem c. k. Uměleckoprŧmyslové školy v Praze, jejíţ budovu zároveň 

projektoval.  

Zemřel ve věku 47 let, 12. ledna 1892 v Praze. Jeho ţivot byl vyplněn 

především prací, a tak se nikdy neoţenil a neměl ţádné potomky. Jeho otec s ním 

nejspíše nikdy nepočítal jako s dědicem své firmy, i kdyţ byl prvorozeným 

synem. Dŧvodem mohla být jeho cestovatelská a dobrodruţná povaha, která ho 

příliš nepředurčovala k práci v kanceláři uprostřed Evropy ve Slatiňanech, které 

mu byly dozajista velmi těsné.  

Druhým ze synŧ Františka Schmoranze st. byl Josef. Ten se narodil roku 

1855, tedy o dva roky dříve neţ jeho mladší bratr Jan. Zajímavé je, ţe František 

ml. byl o deset let starší neţ Josef, a tedy o dvanáct let neţ Jan, tudíţ zákonitě 

museli mít Josef a Jan mezi sebou v dětství mnohem bliţší vztahy.  

Josef měl také velké umělecké nadání, stejně jako jeho bratři, ale jeho kariéra 

se neubírala směrem k architektuře, nýbrţ k malířství a dekoratérství. Vystudoval 

střední školu v Kutné Hoře a poté nastoupil do přípravky praţské malířské 

akademie, odkud pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. I Josef 

podnikl několik studijních cest po Evropě, například do Německa, Itálie, Velké 

Británie či Francie.
50

  

Po načerpání zkušeností, vzdělání a evropského rozhledu se vrátil zpět do 

východních Čech a roku 1890 začal učit na Prŧmyslové škole pro zpracování 

dřeva v Chrudimi. V té době měl uţ vykázáno devět let praxe, a to mimo jiné i 

v otcově ateliéru, kde se pravděpodobně znovu setkával i se svým bratrem Janem. 

Na škole pŧsobil aţ do roku 1915 jako učitel odborného kreslení, ale v této době 

se věnoval i propagaci výtvarného umění pořádáním přednášek a kurzŧ pro 

širokou veřejnost. 

Ţivot Josefa byl také spjat s osudy kníţecí rodiny Auerspergŧ, nejenţe pro 

Františka Josefa z Auerspergu vytvořil diplom poté, co mu bylo uděleno čestné 

občanství obce Slatiňany (r. 1890), ale také se po svém odchodu do penze stal 

správcem sbírek a knihovny na auerspergském zámku ve Ţlebech. Tam připravil 
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 J. VYBÍRAL, Česká architektura…, s. 206.   
50

 I. ŠULC, Rod Schmoranzů…, s. 11–12. 
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edici sbírkových předmětŧ, které rodina na zámku shromáţdila, ovšem kniha 

nebyla nikdy vydána a originál je dnes nezvěstný.  

Josefovo dílo je velmi široké. Navrhoval oltáře, nábytek, dekorace, sgrafita, 

portréty, figurální a ornamentální detaily, výšivky, kniţní ilustrace, diplomy a 

mnoho dalšího. V knize o Chrudimsku, vydané na počátku 20. století, je moţné 

najít kupříkladu jeho návrh kamen, lidové hospody či dekorŧ vázanek.
51

 Byl 

ovlivněn lidovou tvorbou Čech, kterou promítal i do svých prací. Napsal publikaci 

Nauka o tvarech uměleckých (Praha 1923) a ilustroval například knihu Rakousko-

Uherská monarchie ve slově a obraze
52

 a Lidový nábytek východočeský (Chrudim 

1907–1908). Velikou vášní Josefa Schmoranze byl lov a myslivost obecně. 

K tomuto tématu vydal vlastní knihu nazvanou Rukověť lovectví (Praha 1917) a 

také Loveckou příručku (Praha 1922). Jeho tvorba se do dnešních dní uchovala i 

ve Slatiňanech, a to zejména jeho práce na městské kronice, kterou psal aţ do 

roku 1885, respektive 1887, kdy ji odevzdal dalšímu kronikáři. Byl prvním 

kronikářem obce, proto napsal nejstarší dějiny obce aţ do 19. století a vše dokázal 

velmi zdařile doplnit rŧznými dekoracemi. Další prací byla kronika Sboru 

dobrovolných hasičŧ, kterým v době, kdy ji psal, velel jeho bratr Jan.  

Jediným a velmi sporným společným projektem Josefa a Jana byla přestavba 

zámku Konopiště. Josefovi je připisována kaple a Janovi zbylé interiéry zámku. 

Autorství této přestavby je však velmi problematické a znovu bude rozebráno 

v následujících kapitolách. 

Josef Schmoranz zemřel ve svých 83 letech v Buštěhradě, kam odešel za 

klidným stářím ze zámku Ţleby ke své dceři Věře. Nelze alespoň nezmínit jeho 

syna Zdeňka, který se vypracoval aţ na post ministerského rady a šéfa tiskového 

odboru ČSR, ale nedokázal se smířit s okupací, která přišla s druhou světovou 

válkou, a vstoupil do odboje. Jeho činnost však byla odhalena a Zdeněk 

Schmoranz byl nacisty 19. srpna 1942 popraven. V noci před popravou napsal pět 

dopisŧ členŧm rodiny, ve kterých mimo jiné uvádí: „Umírám jako všichni 

Schmoranzové přede mnou – klidně, ač nemohu umírati tak jako oni s pocitem 

ţivota dovršení“.
53
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 Václav HANUŠ a Petr VEPŘEK (ed.), Chrudimsko a Nasavrcko. III: Ţivot kulturní, Chrudim 

1912, s. 6, 14.  
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Österreichische-Ungarische Monarchie im Wört und Bild XIV., XV., Vídeň 1896). 
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Mladším Janovým bratrem a posledním synem Františka st. byl Gustav, 

narozený 16. září roku 1858. Vystudoval střední školu v Pardubicích a následně 

techniku v Praze. I on se vydal na zkušenou po Evropě a navštívil Vídeň, 

Mnichov, Londýn a další evropské metropole. Po návratu domŧ nastoupil na 

místo pedagoga na Uměleckoprŧmyslové škole v Praze u svého bratra a 

v bratrových stopách pak šel i do Egypta, kde se inspiroval při tvorbě keramiky a 

skla. Dodnes je v depozitářích slatiňanského zámku několik artefaktŧ, které 

Gustav vytvořil a na nichţ je egyptský vliv velmi dobře patrný. Další dŧkaz jeho 

práce pak ukrývá SOkA v Chrudimi, který má přes sto kreseb a fotografií 

keramiky a skla.  

Po návratu byl roku 1900 zvolen Společností národního divadla do funkce 

ředitele Národního divadla. Ač moţná pro Schmoranze nečekaná funkce, Gustav 

divadlo dlouhodobě podporoval a po svém zvolení dokonce několik desítek her 

reţíroval. V této funkci vydrţel aţ do roku 1922 a poté odešel do zaslouţeného 

dŧchodu zpět do východočeských Slatiňan. Ale ani zde nezŧstal nečinný a 

podporoval místní ochotníky.
54

  

Jeho literární dílo je velmi obsáhlé a stále čeká na zhodnocení, ovšem to není 

tématem předkládané diplomové práce, a proto jen zmiňme, ţe se Gustav podílel i 

na několika stavbách, a to například na výzdobě kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Chrudimi či na výzdobě kostela sv. Martina ve Slatiňanech.  

Jak je vidět, kaţdý z rodiny Schmoranzŧ na přelomu 19. a 20. století dosáhl 

velmi významných postŧ. A i kdyţ práce Jana nemá takový rozsah, jaký měla 

práce některých jeho bratrŧ a otce, dokázal vytvořit několik pozoruhodných 

staveb, které si dnes zaslouţí naši pozornost.  

 

2.3 Manţelství a potomci Jana Schmoranze 

Jan Schmoranz (obr. 2) se po návratu ze studií roku 1882 věnoval práci u 

svého otce, kde přebíral praktické zkušenosti na stavbách, které v té době firma 

Františka Schmoranze st. stavěla, či rekonstruovala. Do manţelství zřejmě příliš 

nespěchal, protoţe svatba s Annou rozenou Jirsíkovou proběhla aţ roku 1888, kdy 

bylo Janovi 31 let. Svatba se konala v kapli sv. Anny u Ţlebŧ
55

 15. května za 

účasti dvou svědkŧ – Johanna Wagnera, kastelána na zámku Ţleby, a Nováka 
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 Kronika SDH Slatiňany, kapitola „Rok 1888“. 
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(křestní jméno v matrice není čitelné), jehoţ povoláním je uváděna kníţecí správa 

ve Ţlebech č. p. 96.
56

  

Kaple sv. Anny u Ţlebŧ byla zvolena z toho dŧvodu, ţe otec nevěsty v té době 

pracoval u Auerspergŧ jako lovčí v baţantnici ve Skovicích.
57

 Na tuto kníţecí 

rodinu naráţíme po celý ţivot Jana Schmoranze a i svatba se konala na dohled 

jejich hlavní české rezidence – zámku Ţleby. Později si Auerspergové právě tuto 

kapli zvolili k přeměně v rodovou hrobku. Kaple byla přestavěna v neorománský 

kostel doplněný čestným dvorem obehnaným arkádovou chodbou, kde byly 

jednotlivé náhrobky této kníţecí rodiny.
58

  

Anna Jirsíková pocházela z rodiny Antonína (někdy Antona) Jirsíka a jeho 

manţelky Karolíny rozené Novákové, jejíţ pŧvod sahá k Blatné do rodiny 

městského lékaře. Nevěstě v době sňatku s Janem bylo 20 let, proto byla 

povaţována za neplnoletou a v matrice je uváděn souhlas jejího otce k sňatku.
59

  

Otec Anny Jirsíkové Antonín slouţil po celý ţivot u Auerspergŧ. Narodil se 

roku 1822 v Miřeticích, tedy na Nasavrckém panství, které patřilo kníţecí rodině 

Auerspergŧ v té době necelých 100 let.
60

 V září roku 1844 nastoupil jako lesní 

adjunkt do slatiňanského revíru a za stejných podmínek byl pak ještě téhoţ měsíce 

přeloţen do Ţlebŧ, kde slouţil aţ do roku 1858. Tehdy se stal osobním lovčím 

Jeho Jasnosti Vincenta Karla kníţete z Auerspergu a na této pozici zŧstal do roku 

1866. Pak odešel do Podmok, kde byl lesníkem první třídy, a roku 1871 byl ve 

stejné funkci přeloţen do Slatiňan, kde pŧsobil do roku 1883. V té době byl uţ Jan 

zpět ze studií a ve Slatiňanech pŧsobil například při zakládání SDH. V době 

svatby své dcery Antonín Jirsík pracoval v baţantnici ve Skovicích, kde zŧstal aţ 

do konce roku 1900. 1. ledna 1901, po 56 letech, odešel do penze s titulem 

nadlesní (Oberförster). Zemřel ve Slatiňanech 28. listopadu 1907 ve věku 85 let a 

pohřben je na zdejším hřbitově hned vedle hrobky rodiny Schmoranzŧ i se svou 

manţelkou a synem Gabrielem Jirsíkem, který byl profesorem na vysokém 

technickém učení v Praze.
 61
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 SOA Praha, Matrika kopulační – Ţleby (1879–1908), dostupné online 

(http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10139/1), [citováno k 10. 12. 2014]. 
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59
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Jan Schmoranz s Annou Jirsíkovou dostali ke svatbě několik darŧ, které jistě 

stojí za zmínku. SDH ve Slatiňanech věnoval Janovi „těţítko s hasičskými 

odznaky a podal choti jeho při příjezdu do obce naši skvostnou kytici“.
62

 

Zajímavé je i blahopřání, které dostal Jan od Mikoláše Alše. Doslova se v něm 

uvádí: „Síla tvá to dokáţe, by se květem obalila nová větev stara kmene 

Šmorancova! Ať ti stojí do skonání ţivot za to milování a pro sličnou pannu 

nevěstu vrána hned ať dá se na cestu“!
63

 Dnes je přání přetrţené v polovině a 

uloţeno v SOkA Chrudim.
64

 

Anna Schmoranzová, roz. Jirsíková, svého manţela přeţila o 38 let a zemřela 

4. června 1937. Po smrti svého manţela se musela starat o 5 dětí. Ţila v domě, 

který Jan Schmoranz postavil pro svou rodinu, aţ do roku 1924, kdy ho prodala 

městu. V té době je uváděno v obecní kronice, ţe v domě bydlelo několik rodin, 

které platily nájem. Z tohoto nájmu Anna nejspíše šatila a ţivila své děti po smrti 

manţela, protoţe ţádné její zaměstnání není doloţeno.  

Prvním z dětí Jana Schmoranze byl František (5. 2. 1889–11. 10. 1967), který 

se stal ředitelem lihovaru v Chrudimi. Následovala dcera Karolína (někdy Karla) 

provdaná Pokorná (15. 9. 1890–16. 5. 1973) a druhý syn Jan (23. 2. 1893–2. 1. 

1897), který se však nedoţil svých čtvrtých narozenin. Dalším synem byl Gustav 

(22. 5. 1896–3. 12. 1967), který se po otci stal architektem a pokračoval v rodinné 

tradici. Podílel se například na stavbě sokolovny, úpravě školy, přístavbě ke 

slatiňanskému klášteru a vytvořil se svým strýcem a jmenovcem Gustavem novou 

verzi regulačního plánu Slatiňan. Otci se podobal i ve svém pŧsobení ve 

veřejných funkcích, protoţe se stal členem obecní rady, správcem plovárny atd. 

Posledním synem Jana Schmoranze byl Jiří, který hospodařil na svém statku 

v Bítovanech.  

 

2.4 Konec ţivota Jana Schmoranze 

Jan se příliš vysokého věku nedoţil a zemřel na vzestupu své kariéry ve 42 

letech 25. května 1899 (obr. 3). Jeho úmrtí přineslo zármutek nejen do Slatiňan, 

ale i do okolních obcí, jak dokazují mnohé kondolenční listiny zaslané na obecní 
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úřad. V listě, který přišel z Holic, je uvedeno: „Jako potomek a člen rodiny po 

širých vlastech Českých chvalně známé, počínal si v ţivotě občanském velice 

taktně, přímostí svojí bezelstnou byl všude oblíben, jako rodný Čech a vlastenec 

váţen a nejsa šplhavcem ve smyslu temném, budil obdiv svoji horoucí láskou ku 

svým nad jiné milým Slatiňanům, které by byl tak rád rozšířeny a povzneseny viděl 

v jednom kaţdém ohledu, aby okolní obce se na nich, co na vzoru shlíţely 

následování hodným…“
65

 

O jeho smrti informovaly i nejpřednější východočeské noviny, mezi příklady 

lze uvést týdeník Český východ, kde byla informace o smrti Jana publikována 

dvakrát. Poprvé to bylo těsně po jeho smrti, 27. května 1899. Zde jsou vyzdviţeny 

všechny činnosti, kterým se Jan věnoval, a oznámeno datum pohřbu.
66

 Podruhé je 

zpráva o smrti a pohřbu Jana na titulní straně otištěna 3. června 1899 a je zde plno 

informací k prŧběhu smutečního obřadu.
67

 

Dŧvodem tak brzké smrti Jana Schmoranze byla nejspíše tuberkulóza. Tato 

příčina je uvedena jak v matrice zemřelých Slatiňan,
68

 tak i ve výkazu zemřelých 

osob ve Slatiňanech roku 1899.
69

 Jinou příčinu uvádí týdeník Český východ, který 

zmiňuje, ţe se Jan po delším utrpení stal obětí zákeřné chřipky. Ivo Šulc v knize 

Rod Schmoranzů zaznamenává další teorii a uvádí, ţe Jan zemřel na zápal plic a 

pohrudnice. Tuto teorii potvrdila i Marie Kyselová, roz. Schmoranzová,
70

 která ji 

rozvinula tak, ţe se Jan nachladil při hašení poţáru a k rychlému prŧběhu nemoci 

přispěla i cukrovka, kterou trpěl. Naopak zprávy v tomto roce prozrazují, ţe c. k. 

okresní zastupitelstvo informovalo Obecní úřad ve Slatiňanech, ţe je mezi lidem 

rozšířena nákaza.
71

 Ze zprávy není jasné, ţe jde o epidemii tuberkulózy, ale 

v období smrti Jana Schmoranze zemřeli na tuto nemoc ve Slatiňanech další tři 

lidé. Nicméně tuberkulóza byla nejčastěji diagnostikovaná nemoc na začátku 20. 

století, jak dokládá kniha Chrudimsko a Nasavrcko.
72

 Příčinu smrti Jana 

Schmoranze proto není moţné jednoznačně prokázat. 
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Na léčení Janovy nemoci byl povolán i známý český lékař Josef Thomayer. 

Toho nejspíše znal Gustav Schmoranz (bratr), protoţe Thomayer byl nejen lékař, 

ale také spisovatel s takovými přáteli, jakými byli Jaroslav Vrchlický, Jan Neruda, 

Alois Jirásek a další. Gustav Schmoranz ho tedy znal z praţského literárního 

světa, kde na konci 19. století pŧsobil taktéţ, a nejspíše vyuţil své známosti 

k tomu, aby zajistil svému bratrovi tu nejlepší moţnou lékařskou péči. Bohuţel 

ani doktor Thomayer nedokázal Jana vyléčit a ten ráno kolem pŧl osmé 25. května 

1899 zemřel.  

O tři dny později, tedy dne 28. května 1899,
73

 se konal pohřeb. Obřad vedl 

Antonín Schreiber, královehradecký biskupský vikář a slatiňanský farář. Na 

pohřeb se dostavilo velké mnoţství lidí, kteří kondolovali rodině Schmoranzŧ a 

zejména Františkovi Schmoranzovi st., kterému zemřel druhý syn v 90. letech 19. 

století. Obecní úřad nechal vytisknout zprávu o úmrtí Jana, který byl obecním 

starším a náměstkem starosty. Ta byla rozdávána lidem a zasílána na okolní 

obecní úřady. Místo věnce na rakev obecní úřad věnoval 10 zl. obecnímu 

chudobinci. Na pohřeb se téţ dostavila inteligence ze širokého okolí, zastupitelé 

města Chrudimi v čele se starostou Josefem Klimešem, stavitelé a ţivnostníci ze 

širokého okolí a veškeré úřednictvo kníţecího panství.
74

   

Pohřbu se zúčastnil i SDH ve Slatiňanech, který ztratil „spoluzakladatele 

sboru… znamenitého a řádného velitele, a vlast lidumila a vlastence…“
75

 Jan 

Schmoranz byl velmi známým členem slatiňanských hasičŧ a k tomu byl i 

pokladníkem ţupní hasičské jednoty Chrudimska, proto není divu, ţe na pohřbu 

bylo přítomno na 500 hasičŧ z celého okresu. Ve slatiňanské kronice zdejších 

hasičŧ je uveden seznam, kde je zapsáno, který sbor přijel, kolik bylo členŧ 

delegace, jeţ se pohřbu zúčastnila, a podpis velitele. Největší účastí se mohl 

pochlubit Sbor dobrovolných hasičŧ v Chrudimi, který přijel v počtu 29 členŧ a 

podepsán je velitel Vojtěch Pikl. Dohromady se pohřbu zúčastnilo 34 sborŧ a 

zástupce Zemské ústřední hasičské jednoty Království českého a ţupní hasičské 

jednoty Chrudimska Jan Figar.
76
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„Průvod zahájila školní mládeţ s černě zastřeným školním praporem, pak 

následovaly ostatní místní spolky, pokud se týče téţ s prapory černě zahalenými, 

načeţ kráčeli v nekonečné řadě čtyřstupem hasičské sbory, některé téţ s prapory 

se svými veliteli, pěvci a duchovenstvo. Kolem vozu pohřebního, četnými věnci se 

stuhami obtíţeného, tvořili pohyblivý špalír hasiči, ţivnostníci a funebři. Za 

truchlící rodinou a příbuzenstvem následovaly deputace a obecenstvo 

v obrovském proudu. Slatiňany dávno jiţ nebyly takového pohřbu svědkem“.
77

 

Pohřben byl Jan Schmoranz na obecním hřbitově ve Slatiňanech v kovové rakvi 

ozdobené stříbrnou přilbou, noţem a hasičskou trubkou.
78

 Na slatiňanském 

hřbitově uţ byl o sedm let před ním pochován jeho bratr František Schmoranz ml. 

Rodinná hrobka Schmoranzŧ vznikla u západní hřbitovní zdi, na čestném místě 

hřbitova, a postupně tam byla pohřbena většina členŧ rodiny. Jan Schmoranz leţí 

v hrobě se svým synem Janem, Františkem, dcerou Karolínou, Ludmilou a 

manţelkou Annou roz. Jirsíkovou.   
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3. Veřejný život Jana Schmoranze 

Jan se po návratu ze svých vídeňských studií velmi zajímal o společenský 

ţivot ve Slatiňanech a stal se členem mnoha zdejších spolkŧ. Zasedal ve výboru 

spolku ţivnostníkŧ, výboru občanské záloţny, byl členem školní rady, 

okrašlovacího spolku, čtenářské besedy a byl také členem České matice technické. 

Neomezil se však pouze na pŧsobení v občanských spolcích a zasedal i 

v zastupitelstvu obce Slatiňany, coţ mu vyneslo účast i v několika komisích 

(např.: zdravotní, pro vedení paměti obce).  Členem byl také v zastupitelstvu 

chrudimského okresu. Nejvíce se ovšem zaslouţil o rozkvět SDH ve Slatiňanech. 

Byl jejich velitelem od zaloţení sboru, stal se i pokladníkem Chrudimské ţupní 

hasičské jednoty a přispíval do Věstníku zemské ústřední hasičské jednoty 

království Českého.   

Druhá polovina 19. a první polovina 20. století je dobou, ve které se členství 

v nějakém spolku nepřímo vyţadovalo a patřilo k dobrému mravu obyvatele 

Českého království. Byla to forma vzdoru proti Rakousku-Uhersku, které dlouhou 

dobu odmítalo veřejné shromaţďování. V monarchii nicméně byly spolky, které 

se podpory dočkaly. V 18. století se jednalo zejména o spolky, které se snaţily 

zlepšit sociální podmínky obyvatel (dobročinné, pojišťovací, charitativní spolky), 

a také spolky podporující hospodářství (ţivnostensko-prŧmyslové, zemědělské, 

vědecké spolky). Jejich činnost byla řízena pravidly, která byla odlišná podle 

druhu daného spolku. První zákon, který upravoval vznik a chod spolkŧ, byl 

dekret dvorské kanceláře z 5. listopadu 1843. Vznik spolku byl podmíněn 

souhlasem státních úřadŧ.
79

 Změna přišla s první rakouskou ústavou (téţ dubnová 

či Pillersdorfova), která zaručovala občanŧm právo vytvářet spolky. Tato ústava 

však nikdy nevešla v platnost a ani další ústava z roku 1849 (Stadionova) 

neskončila jinak. Některá ustanovení se realizovala patenty a ministerskými 

nařízeními. Jedním z nich byl prováděcí patent (Spolkový zákon) ze dne 17. 

března 1849. Tento zákon zrušil koncesní systém předchozí úpravy, ale vydrţel 

pouze tři roky. Roku 1852 byl vydán nový spolkový zákon, který zaváděl 

koncesní systém zpět. Na další změnu si museli občané počkat aţ do roku 1867, 

kdy byla vydána prosincová ústava a obsahovala v článku 12 právo spolčovací a 
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shromaţďovací.
80

 Tato ústava platila pro Předlitavsko aţ do rozpadu Rakouska-

Uherska v roce 1918.
81

   

Slatiňany nechtěly v této „zakladatelské horečce“ zŧstat pozadu a na začátku 

80. let 19. století se do čela obce dostal obchodník Josef Holub, který byl 

zakládání spolkŧ velmi nakloněn a v několika z nich byl následně členem. Dle 

počtu obyvatel byly Slatiňany třetí největší obcí na Chrudimsku, hned za 

Chrudimí a Heřmanovým Městcem,
82

 proto stejně jako okolní vesnice začaly 

zakládat spolky, a to právě v době, kdy se Jan Schmoranz vrátil domŧ ze studií. 

Stál u zaloţení většiny spolkŧ ve Slatiňanech, proto lze jeho práci u spolkŧ vnímat 

jako dílo, kterým přispěl k rozvoji této východočeské obce a které mělo vliv na 

jeho tvorbu architekta a stavitele.  

3.1 Činnost v zastupitelských úřadech 

Jan Schmoranz byl velmi činným členem dvou zastupitelských úřadŧ. Bylo to 

chrudimské okresní zastupitelstvo a zastupitelstvo obce Slatiňany.  

Okresy v Rakousku-Uhersku vznikly roku 1849 a jejich činností bylo jednat a 

usnášet se o věcech týkajících se zájmu okresu nebo jeho přirozených součástí. 

Silvestrovskými patenty byla jejich činnost velmi omezena, ale jejich zbudování 

bylo čím dál naléhavější, protoţe mezi obecní samosprávou a zemským výborem 

nebyl ţádný mezistupeň. Okresní zastupitelstva začala vznikat po roce 1862
83

 a 

jejich činností bylo řešit vnitřní záleţitosti okresu, občanŧ a spravovat okresní 

jmění. První okresní zastupitelstvo chrudimského okresu bylo zvoleno na období 

od 13. července 1865 do 28. prosince 1868 a zasedal v něm i František Schmoranz 

st. Počet členŧ zastupitelstva se do konce 19. století příliš neměnil (výjimkou bylo 

pouze V. volební období z dŧvodu úbytku obyvatel) a zastupitelstvo se skládalo 

z 36 členŧ. Zasedal v něm okresní starosta, šestičlenný okresní výbor a 29 

okresních zastupitelŧ. Chrudimský okres čítal rozlohou přibliţně 307 km
2
 a 

nejvíce zástupcŧ měla venkovská obec, dále města a velkostatky. Od roku 1872 se 

k tomu přidal ještě zástupce velkého prŧmyslu a obchodu.
84
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Jan Schmoranz byl zvolen do okresního zastupitelstva v IX. volebním období 

od 9. července 1894 do 22. března 1899. Okresním starostou byl Josef Dysmams, 

ředitel kníţecího velkostatku Rosice. V tomto období přibyla funkce náměstka 

starosty, kterou zastával Josef Kudrnka, statkář z Kočí, a okresní výbor měl pouze 

5 členŧ. V okresním zastupitelstvu, kam náleţel i Jan, byl ještě jeden člen ze 

Slatiňan, a to Leopold Heřmanovský, který byl plnomocníkem Františka Josefa  z 

Auerspergu, kníţete a majitele velkostatku Nasavrky. Toho Jan znal z obecních 

zasedání. Pŧsobení v okresním zastupitelstvu Janovi vyneslo několik funkcí při 

rŧzných komisích. Příkladem mŧţe být Odhadní komise pro osobní daň z příjmu 

v obvodu Chrudimského politického okresu, vyjma město Chrudim.
85

 Volební 

období Jana Schmoranze skončilo dva měsíce před jeho smrtí. V následujícím 

období jiţ není uveden.  

V době Janova úřadu se v Chrudimi stavěly tři jubilejní budovy k výročí 50 let 

panování císaře Františka Josefa I. Jan byl přítomen u dvou staveb, a to jako dozor 

a zástupce města u stavby Prŧmyslového muzea pro východní Čechy a zároveň 

své architektonické nadání uplatnil při stavbě okresního domu na Michalském 

náměstí.  

Dalším zastupitelským úřadem, kam byl Jan Schmoranz zvolen, bylo obecní 

zastupitelstvo ve Slatiňanech. Po jeho návratu ze studií aţ do jeho smrti se volby 

konaly pětkrát a Jan byl kromě roku 1884, kdy měl plné ruce práce se stavbou 

školy a prvními roky hasičŧ a ţivnostníkŧ, zvolen vţdy (v letech 1887, 1890, 

1893, 1896). 

Při prvních volbách v r. 1887 obhájil post starosty Josef Holub, obchodník ze 

Slatiňan. Za prvního radního byl zvolen František Souček a druhým radním byl 

s velkou převahou hlasŧ zvolen Jan Schmoranz.
86

 V té době mu bylo 30 let, byl 

svobodný a měl za sebou úspěšnou realizaci stavby slatiňanské školy. Ve 

volebním období od roku 1887 do roku 1890 zastupitelstvo odsouhlasilo otevření 

první veřejné obecní knihovny v kraji, na čemţ se nemalou měrou Jan podílel, 

vypracoval regulační plán obce, kterým se obec řídila aţ do počátku 20. století a 

v neposlední řadě do obecní rady vstoupil Leopold Heřmanovský, zástupce 
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velkostatku F. J. Auersperga, s nímţ Jan sváděl na zasedáních mnohé „bitvy“ 

v otázkách rozvoje obce.
87

  

 V následujících volbách r. 1890, které se konaly pod dohledem c. k. 

komisaře Filipa, se obsazení vedení obce příliš nezměnilo. Znovu byl starostou 

zvolen Josef Holub, prvním radním se stal František Souček a druhým Jan 

Schmoranz.  V tomto období došlo k velkému sporu mezi Janem Schmoranzem a 

Františkem Součkem, při kterém na přelomu let 1891 a 1892 Jan podal rezignaci 

na místo radního v obecním zastupitelstvu. Dŧvodem byla uráţka z úst Františka 

Součka kvŧli podjatosti u stavby okresní silnice na Kočí, při které Jan podal 

konkurenční návrh. Při stavbě došlo k několika vadám, a tak chtěl Jan vytvořit 

komisi z obecních starších, která by odhalila další nedostatky. Souček však 

nesouhlasil s tím, aby Jan v komisi vystupoval, protoţe by mohl být podjatý. Jan 

to povaţoval za uráţku a podal na místě rezignaci. Celý spor byl nakonec řešen na 

zastupitelstvu, takţe se nám dochovaly zprávy i o prŧběhu jednání o řešení 

roztrţky. Padl návrh, aby za Janem byla vyslána tříčlenná deputace, která ho 

poţádá o setrvání v obecní radě, ale nakonec bylo rozhodnuto o písemném 

vyrozumění s ţádostí o setrvání v zastupitelstvu, jeţ Jana nejspíše přesvědčilo, 

protoţe hned na následující schŧzi, v druhé polovině února roku 1892, je psán 

mezi přítomnými.
88

 

 Do následujících voleb se však tento spor odrazil. Starostou opět zŧstal 

Josef Holub, i kdyţ ve druhé volbě měli Jan Schmoranz i Josef Holub stejně 

hlasŧ. Ovšem na pozici prvního radního se neudrţel František Souček a Jan ho 

porazil naprostou většinou hlasŧ (14 proti 2). František Souček se nakonec 

neudrţel ani na pozici druhého radního, kterým se stal Vincenc Čihák, majitel 

hostince.
89

 V tomto volebním období byl vysvěcen slatiňanský kostel a Jan začal 

prosazovat stavbu plovárny. Byla to velmi ambiciózní stavba, protoţe vlastní 

plovárnu mělo jen minimum takto malých obcí a k tomu zde byla nedaleká 

Chrudim, kde plovárna byla. Jan se ji snaţil prosadit jak z vlastní iniciativy, tak i 

přes okrašlovací spolek, který uţ v té době ve Slatiňanech fungoval a jehoţ byl 

Jan členem. Dŧvodem pro stavbu byly jednak zdravotní výhody pro obyvatele a 

                                                 
87

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Protokol obecního zastupitelstva 1878–1890, inv. č. 

307, kn. 18.   
88

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Zápisy ze schŧzí obecního zastupitelstva 30. 5. 

1890–21. 11. 1899, inv. č. 1, kn. 1. 
89

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Obecní volby 1893, inv. č. 266, kart. 22.  



31 

 

také moţná atraktivita pro začínající turistiku.
90

 Odpŧrci tohoto projektu, mezi 

nimiţ vynikal zejména Leopold Heřmanovský, který dokonce chtěl podávat 

protest aţ k zemskému výboru, Janovi vytýkali cenu stavby, umístění (blízko 

řeky, a tudíţ nebezpečí poničení během povodní) a třeba i to, ţe by obyvatelé 

museli platit při vstupu na plovárnu. Nakonec byla plovárna ve Slatiňanech 

postavena 5 let po Janově smrti, roku 1904.  

 Posledními volbami, při nichţ se Jan Schmoranz opět stal prvním radním 

Slatiňan, se konaly roku 1896. Znovu měl i několik hlasŧ k tomu, aby se stal 

starostou, ale nejspíše o danou funkci nestál, protoţe byl vytíţen tolika jinými 

povinnostmi ve veřejném ţivotě, ţe by to jen těţko dokázal skloubit s funkcí 

starosty.
91

 Bohuţel toto volební období, které mělo vypršet závěrem roku 1899, 

Jan nedokončil, protoţe 25. května 1899 zemřel.   

Na obecních schŧzích se Jan Schmoranz zajímal o stav obce a kladl dotazy 

ohledně pořádku na hřbitově, stavu ulic, sluţby ponocného a mnohého dalšího. 

Snaţil se hájit i zájmy SDH Slatiňany a ostatních spolkŧ, ve kterých byl členem. 

Nehájil ale jen zájmy obce, nýbrţ i své vlastní. Je to patrné například v ţádosti ze 

dne 5. března 1891, která „podána za udělení povolení ku vybírání říčního písku 

z řeky Chrudimky s udáním nabídky, ţe za 1 m
3
 dobytého písku obnos 10 kr. do 

pokladny obecní uvoluje se zaplatit. Zároveň vyřízena ve smyslu naznačení její 

povolení“.
92

 Jan tak nezískával pouze písek, ale i kámen z obecního lomu a další 

materiál pro realizaci svých staveb. 

V neposlední řadě mu záleţelo i na sirotcích ve Slatiňanech, jak opět 

dokládají zápisy ze schŧzí obecního zastupitelstva, například z roku 1891: „Pan 

Jan Schmoranz činí dotaz, zda obecní sirotek ze školy vyšlý Jan Ţídek dán jiţ do 

učení se řemeslu, k čemuţ předseda odpovídá, ţe jiţ dříve nařízení o tom stává a 

pak-li nesplněno, ţe nejdříve tak vykonáno bude“.
93

 Pravidelně téţ přispíval při 

vánočních sbírkách a řadil se mezi občany s nejvyšším příspěvkem. V tom 

pokračovala po jeho smrti i jeho manţelka Anna.
94

  

Pŧsobení v obecním zastupitelstvu mu přineslo členství v několika 

komisích a organizačních komité. V prvé řadě to byla komise pro prozkoumání 

                                                 
90

 Jan prosadil vstup Slatiňan do KČT v roce 1897.  
91

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Obecní volby 1896, inv. č. 267, kart. 22. 
92

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Zápisy ze schŧzí obecního zastupitelstva 30. 5. 

1890–21. 11. 1899, inv. č. 1, kn. 1. 
93

 Tamtéţ. 
94

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Vánoční sbírka, inv. č. 141, kn. 141. 



32 

 

regulačního plánu obce Slatiňan, který vytvořil. Dále zdravotní komise, kam byl 

jmenován uţ při jejím zaloţení 19. července 1892. Zřízena byla na základě 

výnosu hejtmanství v Chrudimi a měla 6 členŧ, většinou z obecního 

zastupitelstva. Měla se zabývat odstraněním všech škodlivých vlivŧ, které by 

mohly ohroţovat zdraví obyvatel obce, a prohlídkami obyvatel. Další komisí, v 

níţ byl členem, byla komise pro vedení paměti obce. Do této komise byl roku 

1895 zvolen i August Vilém, který dopsal slatiňanskou kroniku, která nebyla 

vedena od roku 1885. Divadelní komise, které byl členem od 19. ledna 1895, je 

poslední doloţitelnou komisí v Janově veřejném ţivotě.
95

  

Od roku 1887 byl členem policejního a finančního odboru města.
96

  

Organizoval některé obecní slavnosti a byl například předsedou organizačního 

komité, které chystalo oslavu čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa I.  

Jan Schmoranz se velmi intenzivně zajímal o dění v obci a hájil zájmy 

obyvatel, hasičŧ a dalších spolkŧ, jak na schŧzích obecní rady, tak i na pŧdě 

okresního zastupitelstva. To mu přineslo i některé výhody pro práci architekta a 

stavitele, ale nikdy se jich nesnaţil vyuţít jen ve svŧj prospěch. A pokud někdo 

vznesl nějaké obvinění, byl rozhodnut opustit spornou funkci, aby nemohl být 

podezírán ze střetu zájmŧ.   

 

3.2 Činnost u občanských spolkŧ  

Zakládání spolkŧ započaté koncem 60 let. 19. století postupně dorazilo i do 

východočeské obce Slatiňany a Jan Schmoranz se tohoto opravdu s velkou chutí 

účastnil a stál u zrodu mnoţství spolkŧ na podporu ţivota obce.  

Prvním z nich byl spolek ţivnostníkŧ, který vznikl roku 1883. Jeho oficiální 

název zněl Společenstvo smíšených ţivností ve Slatiňanech. Nebyl to však první 

takový spolek na Chrudimsku. Tyto spolky vznikaly na ochranu malých 

ţivnostníkŧ proti velkoprŧmyslu, kterému nemohl malý ţivnostník konkurovat ani 

kapitálem, ani vzděláním. Tuto „bitvu“ odstartoval ţivnostenský řád z roku 1859, 

který zavedl naprostou svobodu ţivností. Říšská rada se snaţila menším 

podnikatelŧm pomoci několika zákony z let 1883, 1897 a 1907, které upravovaly 

učňovskou otázku, prŧkazy zpŧsobilosti a také správu ţivnostenských 
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společenstev, která měla ţivnostníky podporovat. Do takového spolku byl přijat 

ţivnostník, který odváděl daň nejméně 8 zl. a 40 kr., jako tomu bylo třeba 

v Chrudimi.
97

  

Slatiňanští ţivnostníci se sdruţili ve spolek z popudu Václava Krajíce, 

sedlářského mistra, čímţ se vyčlenili z chrudimského ţivnostenského spolku. 

Hlavním cílem bylo, aby se z měsíčních příspěvkŧ členŧ zřídil fond, který by 

podporoval nemocné členy. Dne 15. května 1883 byla svolána schŧze, kde byl 

zvolen zřizující výbor, sestaveny stanovy a dohodnuto, ţe se sdruţí ţivnostníci ze 

Slatiňan, Škrovádu, Kunčí, Vlčnova, Lhoty, Rabštejnku a Smrkové Týnice.
98

 

V prvním výboru byl předsedou zvolen Josef Souček, řemenářský mistr, ale ještě 

téhoţ roku se stal předsedou Jan Schmoranz a tuto funkci vykonával aţ do roku 

1889, kdy ho vystřídal Václav Krajíc, „otec“ spolku. K roku 1894 je doloţeno 70 

členŧ spolku, 50 pomocníkŧ a 40 učňŧ. O 10 let později to bylo 52 členŧ, 109 

pomocníkŧ a 45 učňŧ. Podpŧrná mistrovská pokladna měla jmění 2800 K a 

nemocenská 2400 K. Ve správě spolku byla také nadace 600 K zaloţená kněţnou 

z Auerspergu, ze které bylo 25 K 20 h udělováno chudému zaslouţilému 

ţivnostníkovi. Podobné spolky byly i v Heřmanově Městci, Chrasti, Hrochově 

Týnci, Trhové Kamenici, Seči atd.
99

 

Velkou událostí pro ţivnostenský spolek bylo svěcení spolkového praporu 

roku 1893. Zhotoven byl z hedvábné látky v Praze za 250 zl. Na jedné straně byl 

vyobrazen sv. Václav a na druhé sv. Josef. Svěcení praporu se zúčastnila i kníţecí 

rodina Auerspergŧ a Vilemína z Auerspergu darovala na prapor stuhu, stala se 

kmotrou praporu a zároveň zaloţila nadaci pro chudé ţivnostníky. Pořádaly se 

prŧvody za zvuku kapely či sboru a starosta obce Josef Holub měl slavnostní 

projev. Na mši byl prapor vysvěcen a v poledne se pořádal slavnostní banket. 

Součástí akce byla i výstava místních řemeslníkŧ ve slatiňanské škole, která 

přilákala domácí i cizí návštěvníky. Navštívil ji i kníţe František Josef 

z Auerspergu s rodinou, hraběnka ze Stadionŧ, c. k. okresní školní inspektor 

Julius Paulus, okresní starosta Jan Figar a mnoţství učitelŧ z Chrudimi.
100

  

Dalším společenstvem, kde byl Jan Schmoranz členem, byla Občanská 

záloţna v Slatiňanech. Zaloţena byla starostou obce Josefem Holubem roku 1888. 
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V té době na Chrudimsku pŧsobilo dalších 9 záloţen, z nichţ nejstarší 

v Heřmanově Městci byla zaloţena jiţ roku 1860. Jejich hlavní náplní bylo 

poskytování směnných pŧjček a hypoték. Chrudimská a slatiňanská záloţna 

poskytovala navíc pomocnou ruku slabším obchodníkŧm a ţivnostníkŧm, kterým 

pŧjčovala velmi výhodně peníze. Slatiňanská občanská záloţna začínala 

se vkladem ve výši 19 178 K 90 h a o 11 let později, v době Janovy smrti, jiţ měla 

kapitál ve výši 149 227 K 30 h.
101

  

Dne 11. února 1888 starosta Slatiňan vyzval občany, aby se hlásili za členy 

záloţenského spolku a ještě před otevřením záloţna získala 60 podílŧ po 20 zl. 

V prvním vedení byl ředitelem Josef Holub a místoředitelem Jan Schmoranz. 

Prvním úkolem bylo sestavit stanovy, které musel schválit c. k. Krajský soud 

v Chrudimi, a zapsat občanskou záloţnu do rejstříku spolkŧ. Ve stanovách je 

uvedeno, ţe kaţdý člen musí vloţit do záloţny 20 zl. a pokud to převyšuje jeho 

aktuální finanční moţnosti, mŧţe si vklad rozloţit na splátky po 50 kr. měsíčně a 

postupně danou částku dorovnat. S takto získaným jměním pak obecní záloţna 

hospodařila.
102

  

Podle obecní kroniky byl prvním starostou obecní záloţny zvolen František 

Schmoranz st., ale setrval zde pouze 8 dní. Následně se jím stal Jan Pavlík,
103

 

ředitel Nasavrckého panství. Výbor záloţny měl dohromady 12 členŧ a jména 

jsou stejná jako v obecním zastupitelstvu. Ve výboru zasedal i František 

Schmoranz st., který byl doloţitelně členem výboru záloţny i v letech 1894–1895, 

protoţe byl pověřen vedením výboru v několika měsících.
104

 Podle vkladŧ, které 

do záloţny přicházely, si ukládali peníze spíše méně majetní. 

V pořadí třetím spolkem, ve kterém se Jan Schmoranz angaţoval a stal se jeho 

členem, byl Okrašlovací spolek v Slatiňanech. Spolek byl zaloţen roku 1895 a 

stanovy byly schváleny c. k. Místodrţitelstvím v Praze 14. září 1895. Valná 

hromada se konala 13. října 1895 a byl v ní zvolen spolkový výbor. Předsedou byl 

zvolen ředitel slatiňanské školy August Vilém a místopředsedou Jan Schmoranz. 

Jména dalších členŧ výboru jsou podobná, jako v občanské záloţně či obecním 
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zastupitelstvu. Protektorem spolku byl František Josef kníţe Auersperg a ve 

výboru zasedal i Josef Holub, starosta obce.
105

  

Úkol tohoto spolku je jasný uţ z názvu, tedy zkrášlit obec a vytvořit co 

nejpříjemnější podmínky pro ţivot jejích obyvatel. Uţ v roce 1895 spolek prosadil 

úpravu chodníkŧ kolem slatiňanského kláštera aţ k nádraţí, coţ byla nová část 

Slatiňan, která vznikala na konci 19. století. Podle dobových zpráv sice došlo ke 

stavbě kláštera, ale v zimě či za deště se kolem nedalo pořádně projít. Spolek 

dokonce nechal podél chodníku zřídit tři plynové lampy a hradil polovinu nákladŧ 

na svícení. Později byly tyto chodníky prodluţovány a napojovány na chodníky 

obce. Peníze na stavbu chodníkŧ získával okrašlovací spolek dary a také činností 

vlastních členŧ. Nestavěl však pouze chodníky. Kaţdoročně konal obchŧzky po 

osadě a podával návrhy, upozorňoval na potřebné opravy, a to nejen z pohledu 

estetického, ale i s ohledem na bezpečnost obyvatel. Slatiňany se na konci 19. 

století staly velmi klidným místem, kam se sjíţděli lidé z okolí načerpat energii, a 

okrašlovací spolek to jen podporoval. Instaloval lavičky na atraktivních místech, 

sázel ozdobné keře a stromořadí či navrhoval úpravu nábřeţí.  

Jan Schmoranz se o zkrášlování Slatiňan zasazoval uţ dříve na obecní radě, 

kde upomínal na neutěšený stav hřbitova či vznik louţí na mnoha místech v obci. 

Slatiňany velmi dobře znal, protoţe uţ v osmdesátých letech 19. století 

vypracoval regulační plán, dle kterého později upravoval mnohé ulice. Jeho 

velikým snem v roce 1896 bylo prosadit i pomocí okrašlovacího spolku na 

obecním zastupitelstvu stavbu obecní plovárny u řeky Chrudimky. O této stavbě a 

jednání na obecním zastupitelstvu je psáno výše a o stavbě samotné je pojednáno 

v kapitole Dílo architekta a stavitele Jana Schmoranze, proto jen pro doplnění – 

stavbu se nakonec podařilo uskutečnit aţ pět let po Janově smrti roku 1904 a 

okrašlovací spolek na ni přispěl částkou 1000 K. Jan Schmoranz snil o 

Slatiňanech jako o vyhledávaném turistickém cíli, a proto se také zasadil o přijetí 

Slatiňan do Klubu českých turistŧ, kam byla obec přijata k roku 1897. Jeho záměr 

se podařil, protoţe v knize Chrudimsko a Nasavrcko z roku 1909 je psáno, ţe 

Slatiňany „Pro svou příznivou polohu a zdravou krajinu, dobré spojení a četné 

upravené lesy jsou v poslední době zhusta vyhledávány pro letní pobyt“.
106
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Velkou pozornost si také zaslouţí příspěvek Jana Schmoranze ke vzniku 

obecní knihovny a Čtenářské besedy v Slatiňanech. Slatiňanská knihovna vznikla 

koncem roku 1887 z popudu Jana a otevřena byla 4. března roku 1888. Byla to 

první veřejná knihovna v kraji a hned v počátku měla 317 knih, které sesbírala 

veřejnou sbírkou, do níţ přispěl nemalou měrou i Jan. Správu knihovny si vzal na 

starost ředitel školy Václav Macháček. Za pŧjčení knihy byla stanovena taxa 1 kr. 

na týden a za ilustrovanou 2–5 kr. Za takto vybrané peníze se pak prováděla vazba 

knih. Rok po zaloţení knihovna vykazovala 105 vydaných legitimací a za 10 

měsícŧ pŧjčených 1901 knih. Ţánr knih nebyl nijak omezen a zastoupena byla 

díla poučná, zábavná, obrázková atd.
107

  

Velkou podporou pro fungování knihovny byla obec, která si byla vědoma 

přínosu četby pro obyvatele, a tak se snaţila takový podnik co nejvíce podporovat. 

Obec přispívala na chod knihovny 20 zl. ročně, ale také propŧjčovala místnost na 

obecním úřadě, kde knihovna sídlila, a opatřila ji skříněmi na knihy. Účty 

knihovny jsou dochované v chrudimském archivu a je z nich patrná i velká 

podpora ze strany Jana a také jeho bratra Gustava, který posílal knihy pro 

knihovnu z Prahy.
108

  

Roku 1895 vzrostl počet knih na 1000, coţ se oslavilo hudebním koncertem 

mnoha umělcŧ z Prahy a Vídně. Velkou slávou pak bylo i to, ţe Jaroslav 

Vrchlický, čestný člen čtenářské besedy i obce Slatiňany, daroval knihovně své 

vyšlé spisy s dalším pokračováním a navštívil čtenářskou besedu, kde napsal do 

pamětní knihy několik úvodních slov. Jaroslav Vrchlický přijíţděl do Slatiňan na 

letní byt mezi lety 1890–1909, kdy zde obdivoval zámecký park i malebnost 

podhŧří Ţelezných hor. Oblíbil si zejména skalnatý pahorek nad obcí, kde byla 17 

let po jeho smrti umístěna pamětní deska a dnes se toto místo nazývá Vrchlického 

návrší.   

Dalším počinem Jana Schmoranze bylo zaloţení Čtenářské besedy v 

Slatiňanech roku 1893. Za prvního předsedu byl zvolen ředitel školy August 

Vilém, ale kaţdým rokem byl volen nový předseda a hned následujícího roku, 

tedy 1894, byl zvolen valnou hromadou Jan Schmoranz. Úkolem čtenářské besedy 

bylo pořádat přednášky, hudební a pěvecké večírky, recitace z novějších děl 
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básníkŧ, pořádat výlety a sledovat výročí slavných literátŧ. Sjednáno také bylo, ţe 

všechna díla odebíraná čtenářskou besedou budou druhým rokem odevzdána 

obecní knihovně. Za čestné členy byl jmenován jiţ zmiňovaný Jaroslav Vrchlický 

a také Svatopluk Čech. Jejich písemná poděkování byla vyvěšena v besední 

místnosti.
109

  

Jan Schmoranz zasedal ještě v jedné slatiňanské komisi, a to ve školní radě, 

která vznikla roku 1883 a v jejímţ čele stál Josef Holub. Školní rada stála za 

zadáním jedné z prvních zakázek Janu Schmoranzovi, totiţ na stavbu budovy 

slatiňanské školy. Na té spolupracoval s otcem Františkem Schmoranzem st., jenţ 

byl školním dozorcem. Jan se do školní rady dostal roku 1893 a 1897. Volba se 

prováděla na zasedání zastupitelstva obce. Zvolená školní rada pak dohlíţela na 

chod slatiňanské školy a účastnila se rŧzných slavností v rámci obce atd.
110

  

Posledním a nejznámějším spolkem, jehoţ součástí byl Jan Schmoranz, byla 

Česká matice technická. Jeho jméno je uvedeno v seznamu členŧ v časopise 

Technický obzor,
111

 kde jsou uvedeny také stanovy tohoto spolku. Zaloţen byl 

roku 1895 a ustanovující schŧze se sešla v zasedací síni Staroměstské radnice v 

Praze. Jeho hlavním úkolem bylo vydávání technických spisŧ a publikací 

v českém jazyce. Jan se v rámci svého pŧsobení účastnil i několika schŧzí 

stavitelŧ. Příkladem mŧţe být setkání v Pardubicích roku 1894, kde předsedal celé 

schŧzi. Ta se vztahovala na okresy pardubický, chrudimský, chotěbořský, 

poličský, litomyšlský, lanškrounský a vysokomýtský. Tématem schŧze bylo 

neoprávněné uţívání pojmu stavitelství, zhotovování stavitelských plánŧ a 

provádění staveb ve vlastní reţii.  O celém setkání informuje časopis Technický 

obzor
112

 a  v tomto časopise je moţné nalézt i zmínku o tom, ţe Jan koncem ledna 

1899 zasedal v porotě, která posuzovala 22 návrhŧ na stavbu školy v Luţi. Bylo to 

jen pár měsícŧ před jeho smrtí a nejspíše to byl jeden z posledních veřejných 

úkolŧ, které vykonal.
113

  

                                                 
109

 Paměti obce Slatiňany, edd. Josef Schmoranz ad.; kapitola „Spolky v Slatiňanech“.  
110

 SOkA Chrudim, f. Obecní úřad Slatiňany – Zápisy ze schŧzí obecního zastupitelstva 30. 5. 

1890–21. 11. 1899, inv. č. 1, kn. 1.  
111

 Technický obzor. Orgán Spolku architektů a inţenýrů v Království českém. VI. ročník, Praha 

1898, s. 10.  
112

 Technický obzor. Orgán Spolku architektů a inţenýrů v Království českém, II. ročník, Praha 

1894, s. 162–163. 
113

 Technický obzor. Orgán Spolku architektů a inţenýrů v Království českém. VII. ročník, Praha 

1899, s. 30. 



38 

 

Jak je patrné z předchozích řádkŧ, byl Jan Schmoranz opravdu velmi činným 

ve veřejném ţivotě a jeho práce na zvelebení Slatiňan se neomezovala pouze na 

architektonickou kancelář, kterou provozoval.  

 

3.3 Činnost u hasičŧ na Chrudimsku 

Jedním z největších přínosŧ Jana Schmoranze do spolkového ţivota Slatiňan 

bylo zaloţení Sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech. Při zaloţení angaţoval i 

svého výtvarně nadaného bratra Josefa, který začal psát hasičskou kroniku, 

uloţenou dnes ve slatiňanské hasičské zbrojnici. Tato kronika je velmi cenným 

zdrojem informací o ţivotě takovéhoto spolku na konci 19. století.  

Ve středověkých městech docházelo k poţárŧm velmi často a z počátku řídili 

hašení řemeslnické cechy, nebo kominíci. Na venkově to byl kovář, kterému 

samozřejmě pomáhali tesaři, zedníci, obecní zřízenci a mnoho dalších. V 16. 

století pak byla na území dnešního Německa vynalezena vozová stříkačka a s tím 

přišel i placený sbor zřizovaný ve velkých městech. V druhé polovině 19. století 

se začaly zřizovat sbory dobrovolných hasičŧ a Čechy se zařadily na vrchol 

v počtu hasičských sborŧ.
114

 Jeden takový vznikl roku 1872 i v Chrudimi. Byl 

nejstarší v okrese a vznikl rozdělením Sokola na odbor tělovýchovný a hasičský. 

Byl povolán cvičitel hasičŧ z Prahy František Vilímek, který následně cvičil sbory 

po celých východních Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Doloţen je 

v Pardubicích, Heřmanově Městci, Vápenném Podole, Seči a také ve 

Slatiňanech.
115

  

Slatiňany se nezařadily do první vlny zakládání hasičských sborŧ v 70. letech, 

jako tomu bylo v okolních obcích, například v Chrasti (1874), Hlinsku a 

Heřmanově Městci (1875), Trhové Kamenici a Nasavrkách (1876), Svratce 

(1877), Vápenném Podole a Seči (1878) či Hrochově Týnci (1879). Tyto sbory 

dobrovolných hasičŧ se slučovaly do jedné ţupy a ţupy byly členy zemské 

jednoty. Nejstarší ţupa v Českém království byla v Horaţďovicích (1878), ale 

hned následujícího roku vznikla ţupa v Libochovicích a Chrudimi (1879). 

Chrudimská ţupa čítala na 84 sborŧ (od r. 1883 i slatiňanský sbor) ze sedmi 

politických okresŧ. Koncem osmdesátých let 19. století měla na 4000 činných, 
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1280 přispívajících, 477 zakládajících a 98 čestných členŧ. Za neustálého 

přibývání dalších sborŧ se za účelem lepší organizace chrudimská ţupa později 

rozdělila na několik menších.
116

 

S rozvojem hasičských sborŧ se vyvíjela i hasičská literatura. Za zmínku stojí 

zejména Věstník ústřední zemské hasičské jednoty království Českého, jehoţ 

vydavatelem a redaktorem byl Jan Figar, předseda české sekce a místopředseda 

jednoty hasičské Království českého v Chrudimi. Do tohoto časopisu svými 

články přispíval Jan Figar, Václav Jeţek a také Jan Schmoranz. Ten psal zejména 

do prvních ročníkŧ a zabýval se vysvětlováním zákonŧ při stavbách vzhledem 

k bezpečnosti,
117

 dŧleţitostí stavby vodních nádrţí pro hasičské účely v obcích,
118

 

společnými hasičskými cvičeními a závody
119

 a v neposlední řadě také psal 

mnohé zprávy o dobrém stavu pokladny ţupní hasičské jednoty chrudimské. 

Jan získal v chrudimské hasičské ţupě funkci roku 1885 na sjezdu hasičŧ 

v Hlinsku jako náhradník ţupního výboru, ale jako zástupce slatiňanských hasičŧ 

vystupoval na ţupních sjezdech uţ dříve (např. r. 1884 v Chrasti). Roku 1889 byl 

ve Vysokém Mýtě na obdobném sjezdu jako před čtyřmi lety zvolen do ţupního 

výboru a při ustavující schŧzi 23. září téhoţ roku byl zvolen za pokladníka.  

Jak je zmíněno výše, byl Jan Schmoranz jedním ze zakládajících činných 

členŧ Sboru dobrovolných hasičŧ ve Slatiňanech od roku 1883. Samotná 

myšlenka na zaloţení takovéhoto sboru se zrodila uţ roku 1882 z dŧvodu špatné 

obrany a nedostatečné vybavenosti obce proti poţárŧm ve Slatiňanech a okolí. 

Stanovy byly schváleny 20. prosince 1882.
120

 Na prvotní vybavení a vycvičení 

sboru darovaly obec Slatiňany, cukrovar J. J. kníţete z Auerspergu a Rochetní 

peněţní fond. Bylo nakoupeno mnoţství hasičského náčiní a také nová 

jednoproudní stříkačka. Slatiňany, co se týče hasičského vybavení, měly velikou 

výhodu, protoţe firma První česká továrna na stříkačky, čerpadla a hasičské 

náčiní Černý a Němec vyráběla vybavení pro hasiče přímo v obci.  

Ustanovující valná hromada byla svolána obecním úřadem na 31. ledna 1883. 

Zakládající členové se dělili podle následujícího klíče. Byli zde členové 

zakládající s příspěvkem 7 zl. 40 kr. ročně, kam se řadili starosta Josef Holub, 
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hostinský Vincenc Čihák, cukrovar J. J. kníţete z Auerspergu a dalších 13 muţŧ. 

Pak zde byli členové přispívající 2 zl. 40 kr., kam se řadilo 15 členŧ. Poslední 

skupinou byli členové činní, kam se řadil právě Jan Schmoranz a 28 dalších muţŧ, 

kteří hasičskou praxi opravdu vykonávali. Prvním starostou SDH byl František 

Ţák a prvním velitelem se stal Jan Schmoranz. Bylo mu necelých 26 let a funkce 

velitele hasičŧ byla jeho první vyšší veřejná funkce ve Slatiňanech.
121

  

Prvním poţárem, ke kterému SDH Slatiňany vyjíţděl, byl poţár v Lukavici 

dne 4. března 1883. Pouze den po odzkoušení nové hasičské stříkačky a ještě před 

jejím vysvěcením (1. dubna 1883). Poţár byl zlikvidován, ale záchrana stavení uţ 

nebyla moţná. Dohromady se SDH Slatiňany účastnil od roku 1883 do roku 1899 

(do smrti Jana) přibliţně 40 hašení poţárŧ. Velitel hasičŧ se hašení většiny poţárŧ 

účastnil a velel zásahŧm, které byly více, či méně úspěšné. Někdy se stávalo, ţe se 

pouze vyjelo, ale k poţáru se nedojelo, protoţe ho mezitím zlikvidoval jiný sbor, 

nebo jednoduše uţ nebylo, co hasit.
122

  

Jan Schmoranz se snaţil hájit zájmy SDH i na zasedání obecního 

zastupitelstva. Jako příklad lze uvést veliký problém, který sbor trápil při 

výjezdech. K hasičské stříkačce je zapotřebí zapřáhnout dva koně. Hasiči neměli 

ţádné vlastní, a tak je sháněli, kde se dalo, a odměnu zapŧjčiteli poskytoval 

nejprve obecní úřad a později okres. Ovšem ani tak se nikomu příliš nechtělo 

hasičŧm koně pŧjčovat. V protokolech ze schŧzí obecního zastupitelstva se 

dočteme, ţe Jan navrhoval, aby vznikl pořadník, který bude určovat, kdo koně 

zapŧjčí. Tento návrh byl schválen a vešel v platnost roku 1892.
123

  

Nebyly to ale pouze poţáry, u kterých hasiči zasahovali. Roku 1883 postihly 

Slatiňany povodně, které napáchaly veliké škody a SDH při nich poskytoval 

nezištnou pomoc (další povodně 1886, 1897). Také při větrných vichřicích hasiči 

drţeli pohotovost (př.: leden 1884, únor 1885, říjen 1893).
124

  

Další aktivitou, které se sbor účastnil, byla veřejná cvičení. Jednalo se o 

cvičení, kam byli hasiči pozváni, ale také o cvičení, která sami pořádali. První 

takové cvičení proběhlo 16. září 1883 ve slatiňanském cukrovaru a zúčastnilo se 

ho 11 sborŧ z okolí, včetně chrudimského s Janem Figarem (starostou ţupní 
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hasičské jednoty chrudimské). Další cvičení se konala kaţdý rok. Po kaţdém 

cvičení se pořádal výlet a k večeru zábava s hudbou. Jan Schmoranz se snaţil 

jednotlivé slatiňanské spolky propojovat a po několika cvičeních byl uspořádán 

výlet se ţivnostenským spolkem, či čtenářskou besedou. Dŧvodem propojení 

s ţivnostenským spolkem bylo, ţe členové spolku se měli, podle nařízení z roku 

1885 vydaného obecním úřadem, dostavit co nejrychleji na místo poţáru a 

postarat se o vyklizení místa a udrţování pořádku na místě hasičského útoku.
125

 

Nejvýznamnější cvičení za Janova ţivota  SDH pořádal roku 1892 a jednalo se o 

výroční desáté cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnilo 6 hasičských sborŧ z okolí, 

komité pro zřízení ochotnického divadla ve Slatiňanech a František Josef kníţe 

z Auerspergu s rodinou.  

Rodina Schmoranzŧ se snaţila podporovat SDH ve Slatiňanech i několika 

dary. Jan Schmoranz daroval sboru vybavení (např.: lucerny, trubky…) a také 

stavivo pro zednické práce na stavbu prvního cvičného lešení u hasičské 

zbrojnice. Jeho otec František Schmoranz st. přistoupil do SDH Slatiňany roku 

1884. Do sboru přispěl i František Schmoranz ml., který sboru věnoval 50 zl. na 

oslavu sedmdesátých narozenin svého otce Františka st., otce velitele sboru 

(1885). 

Roku 1887 byl jednohlasně na valné hromadě zvolen čestným členem sboru 

František Josef kníţe z Auerspergu. Diplom vypracoval Janŧv bratr Josef 

Schmoranz. Kníţe pak byl pozván na následující cvičení, při kterém byl poprvé 

pouţit vodovod,
126

 který umoţňoval zřídit ve Slatiňanech hydrant. František Josef 

Auersperg daroval při této příleţitosti hasičŧm 200 zl.
127

 

Roku 1893 pořádal SDH ve Slatiňanech XIV. ţupní sjezd ţupy chrudimské. 

Dohromady se ho zúčastnilo 56 sborŧ. V hasičské kronice jsou podepsány 

jednotlivé sbory, které přijely, jejich velitel a počet členŧ. Obdivuhodná je i 

organizace takovéto akce. Sjezd probíhal v letních měsících, takţe se mohl 

pořádat ve slatiňanské škole. Konalo se několik přednášek, hasičské cvičení a 

večer pochod ke Švýcárně, kde koncertovala pardubická kapela, jejíţ program je 
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dodnes uloţen v SOkA Chrudim. Byl vypálen ohňostroj a na paměť sjezdu 

vznikla pamětní mince.
128

 

 Jan Schmoranz zŧstal velitelem SDH ve Slatiňanech aţ do své smrti roku 

1899 (znovu byl několikrát zvolen). Jeho pohřbu se zúčastnilo na 500 hasičŧ 

z chrudimské ţupy, o čemţ je psáno výše. Těsně před svou smrtí Jan také daroval 

400 K sboru a na valné hromadě po Janově smrti bylo usneseno, ţe vznikne 

Nadace Jana Schmoranze, která bude poskytovat jednou ročně peníze na ošacení 

chudého člena sboru.
129

 Po Janově smrti byl zvolen za velitele dřívější podvelitel 

Josef Dostálek.  
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4. Dílo architekta a stavitele Jana Schmoranze 

I kdyţ se dílo Jana Schmoranze přímo nedostalo do učebnic dějin umění ani 

architektury, je pro podobu Slatiňan a okolí velmi určující. V mnoha případech se 

jedná o dominanty města, nebo jsou to stavení, která určují charakter oblasti 

Slatiňanska-Slavicka, coţ je v současné době krajinná památková oblast 

vyhlášená jiţ roku 1996.
130

 Jan Schmoranz ji svým dílem doplnil několika 

hájovnami, myslivnami a hospodářskými dvory. Tato oblast na konci 19. století 

patřila kníţecí rodině Auerspergŧ, která sluţby Jana vyuţila i pro velikou stavbu 

kníţecích stájí v zámeckém parku.  

Nestavěl však pouze ve Slatiňanech, ale získal například zakázku na Jubilejní 

okresní dŧm v Chrudimi, který se do dnešních dní dochoval v nepŧvodní podobě, 

bez znakŧ Janovy stavby z konce 19. století. I tak je v současné době dobře patrný 

pŧdorys stavby. Bohuţel při plánované rekonstrukci sportovního centra vedené 

městem Chrudim v budoucnosti, není příliš brán zřetel na pŧvodní podobu 

z konce 19. století, a je tedy velmi nejisté, zda se zachová alespoň část této stavby.   

Na rozdíl od svého otce se Jan nevěnoval přestavbám kostelŧ. Bylo to dáno 

zejména tím, ţe František Schmoranz st. v době Janova ţivota stále ţil a jako 

váţený rakousko-uherský architekt a konzervátor východních Čech měl mnoho 

zkušeností, které mu zajišťovaly přednost před jeho synem. Jan tedy upravil pouze 

jediný kostel v Polomi u Horního Bradla a jeho úprava nebyla tak radikální jako 

zásahy Františka Schmoranze st. při regotizacích kostelŧ.  

Jeho tvorba se odlišovala i od bratra Františka Schmoranze ml., který byl 

velmi ovlivněn svými cestami po Blízkém východě a do mnoha svých staveb 

zahrnul orientální motivy. Přesto bychom několik podobností v tvorbě obou bratrŧ 

našli. Je to zejména inspirace lidovou architekturou. Prvním dokladem tvorby 

Františka Schmoranze ml. inspirované lidovou architekturou byl letohrádek pod 

Kunětickou horou v podobě roubené chalupy.
131

 Podobně se i Jan nechával 

lidovou architekturou inspirovat, zejména při svých stavbách hájoven. Druhou 

podobnost bychom našli v realizacích Wiesnerovy vily a okresním domem 
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v Chrudimi. Obě stavby jsou projektovány v neorenesančním stylu a jedním 

z dominantních prvkŧ obou staveb je výrazný neorenesanční štít.   

V porovnání s otcem a bratrem je tedy Janova tvorba velmi regionálně 

omezena. V předkládané práci je rozdělena do tří skupin, které se budou 

jednotlivým stavbám věnovat v následujících kapitolách.  

4.1 Stavby pro obec Slatiňany 

Jako velmi váţený člen obecního zastupitelstva, obecní starší a náměstek 

starosty byl Jan Schmoranz velmi aktivní při slatiňanských stavbách na konci 19. 

století. Nejprve, ještě se svým otcem, získal zakázku na stavbu nové školy, 

následně při jednání o regulačním plánu obecní radě nabídl sluţby při tvorbě 

urbanistického plánu a ze svého popudu začal v obecních schŧzích navrhovat 

stavbu slatiňanské plovárny. Poslední stavbou, která částečně zapadá do této 

kategorie jeho díla, je jeho rodinný dŧm, protoţe touto stavbou dal neúmyslně 

Slatiňanŧm jejich dnešní městský úřad.  

4.1.1 Škola ve Slatiňanech 

První velkou stavbou pro obec Slatiňany byla budova slatiňanské školy (obr. 

4), na které spolupracoval se svým otcem Františkem Schmoranzem st., jak 

dokládají plány, které jsou podepsány oběma architekty.  

O stavbě školy se ve Slatiňanech začalo uvaţovat jiţ v polovině 70. let 19. 

století, kdy studii rekonstrukce stávající školy nedaleko kostela zpracoval 

František Schmoranz st. Na plánu se uvádí: „Jelikoţ blízký kostel neboţtíkem 

kníţetem pánem, v slohu gotickém restaurováti se počal a dle jeho uváţení celý 

provedén bytí má: jest pro souhlas forem, téţ pro školu sloh gotický zvolen“.
132

 

Budova měla nahradit pŧvodní školu u kostela, která přestala stačit potřebám 

rozrŧstající se obce. Bylo rozhodnuto o rekonstrukci budovy, zvýšení o patro a 

úpravě ve stylu návrší, kde je zámek a kostel. Ve škole měly být čtyři třídy, dva 

kabinety, tělocvična a byt učitele. Plán prošel schválením i u stavitelského 

oddělení okresního hejtmanství, ale se stavbou se nikdy nezačalo, nejspíše kvŧli 
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odporu k prodeji majitelky pozemku, kam se měla stavba školy rozvinout. Dnes 

budova bývalé školy nestojí.
133

  

V roce 1884 začaly Slatiňany uvaţovat znovu o stavbě nové budovy školy. 

Nejprve bylo zakoupeno místo budoucí stavby blízko hlavní silnice na Nasavrky. 

Plán a rozpočet schválila okresní školní rada 30. srpna 1884. Dne 17. září téhoţ 

roku sepsala místní školní rada podmínky pronájmu místa
134

 a velmi podrobné 

technické podmínky pro stavbu školy. Nároky jsou zde na vykopání studny, 

přesné podmínky stavebních prací a zejména pouţitých hmot, aby nedošlo ke 

klamání a šetření na materiálu. Je zde také datum dokončení, plánované na 1. října 

1885, kdy mělo dojít k předání budovy. Za kaţdý prodlený den byla stanovena 

pokuta 50 zl.
135

  Do soutěţe na stavbu se přihlásil pouze František st. a Jan 

Schmoranzovi, kteří splnili všechny podmínky, a proto vyhráli bez větších 

komplikací. Jejich návrh schválila místní školní rada 20. října 1884 a o devět dní 

později byl sepsán protokol, v němţ školní rada ţádá okresní školní radu o 

povolení ke stavbě. Hned následující den byl návrh schválen a mohlo se začít se 

stavbou.  

V listopadu roku 1884 se začalo s přípravnými pracemi stavby, ale 

v podmínkách je psáno, ţe „zednické práce při mraze býti prováděny nesmějí“
136

 

a tak je jasné, ţe práce pokračovaly pouze krátkou dobu. Dne 9. března 1885 byl 

poloţen základní kámen. Celý rok byl pro stavebnictví příznivý, jak je patrné z 

 mnoha dokumentŧ, a materiál se nemusel dováţet z velké dálky, protoţe se 

pouţíval písek ze Škrovádu a Lhoty, vápno z Podolí, a tak se podařilo stavbu 

stihnout. 3. října 1885 bylo zahájeno vyučování a místní školní rada převzala 

budovu do uţívání 20. října téhoţ roku. Dne 25. října byla budova slavnostně 

posvěcena a odevzdána svému účelu. Celá stavba i s pozemkem stála 28 626 zl. 

80 kr.
137

  

V SOkA Chrudim se uchovalo mnoţství plánŧ, které ukazují pŧdorysnou 

podobu stavby. Jednalo se o jednopatrovou budovu, kde v přízemí byly dvě třídy, 

byt řídícího učitele, sborovna a kabinet. V prvním patře pak byly čtyři třídy, dva 
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kabinety a prostorná chodba. V kaţdém patře nad sebou bylo oddělené sociální 

zařízení pro chlapce i dívky.
138

  

Samotná stavba školy je neorenesanční budova s několika neogotickými 

prvky. V době neostylŧ bylo zvykem stavět vzdělávací budovy v neorenesančním 

stylu, protoţe odkaz na antiku a 16. století, kdy český jazyk zaţíval velký rozkvět, 

byl v Čechách pro konec19. století typický.
139

 Rodina Schmoranzŧ byla však vţdy 

známější svým neogotickým uměním, a tak se několik prvkŧ objevilo i v tomto 

projektu. Mezi neorenesanční prvky na stavbě by se dala zařadit zejména výrazná 

bosáţ na středovém rizalitu a štít nad vchodem tvořený pískovcovými bloky. Ve 

spodní části rizalitu je bosáţ poskládána do klenákŧ a tvoří s hlavním klenákem 

oblouk nad vchodem do školy. Na budově jsou rovněţ zvýrazněny rohy tzv. 

nároţní bosáţí. Jsou tak zdŧrazněny rohy středového rizalitu ve výšce prvního 

patra a také obě patra bočních vystupujících rizalitŧ. Zajímavým prvkem stavby 

jsou bezesporu okna ve čtyřech osách. Tři jsou tvořeny stejnými okny, členěnými 

stojinou a příčníkem na stejná pole, ale poslední osa na bočních rizalitech je 

v prvním patře osazena větším oknem členěným na šest polí. Tento typ 

renesančních oken si Jan Schmoranz velmi oblíbil a na většině svých staveb ho 

nadále pouţíval. Mohl se s nimi seznámit na několika českých hradech, protoţe 

jsou pouţita na hradě Kunětická hora, Lipnice nad Sázavou, Křivoklátě, 

v Pardubicích i jinde. Všechna okna jsou obloţena pískovcovými rámy a nad nimi 

jsou pouţity nadokenní i podokenní římsy. Na střeše jsou na bočních rizalitech 

pouţity makovice a střed zdŧrazňuje velmi vysoká a štíhlá věţička, která je sice 

tvořena neorenesanční lucernou, ale její štíhlá podoba odkazuje na dílo mnoha 

kostelŧ, které František Schmoranz st. regotizoval.
140

  

Pro vnitřní vybavení není jasně doloţena autorská činnost Jana či Františka 

Schmoranze st., ale lze ho porovnat s vybavením pracovny Jana Schmoranze 

v jeho domě. Ve škole se dochovala jedna skříň z pŧvodního vybavení a díky 

vnučce Jana Schmoranze se dochoval příborník, stříbrník, stŧl, sofa a další 

nábytek, který byl pŧvodně umístěn v pracovně Jana Schmoranze. Díky tomu lze 

najít podobnost mezi těmito kusy nábytku, a to zejména v jejich vrchních částech. 

Dochovaný příborník „je členěn nároţními pilastrovými prvky, které nesou zcela 
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rovné kládí zdobené ozdobným poklidným zubořezem“.
141

 Stejný zubořez je pouţit 

i u školní skříně dochované ve škole a na rekonstruovaných vchodových dveřích.  

V dnešní době je podoba slatiňanské školy změněna zejména kvŧli neustálému 

navyšování kapacity, jeţ bylo nutné v dŧsledku rozrŧstání obce. Škola byla 

několikrát přestavěna. Byla zvýšena o celé jedno patro a přistavěno bylo celé 

východní křídlo. Tuto přestavbu navrhoval Gustav Schmoranz,
142

 syn Jana 

Schmoranze. Při přestavbě bral ohled na pŧvodní podobu stavby, a proto při 

nástavbě 2. patra byla pouţita stejně členěná okna. Štít i věţička byly sejmuty a 

znovu osazeny na nástavbu, takţe se zachoval celkový ráz budovy, jen se celkově 

zvětšila.
143

 S přestavbou se započalo v roce 1927 a slavnostně znovuotevřena byla 

7. 5. 1928. Gustav Schmoranz však nebyl stavebníkem úpravy, ale pouze stavební 

dozor placený místní školní radou.  Další úpravy školy proběhly i v následujících 

letech, ale uţ nebyly natolik zásadní, aby změnily podobu budovy, proto se 

budova dochovala velmi podobná návrhu Františka a Jana Schmoranze do 

dnešních dnŧ.  

4.1.2 Regulační plán 

Dalším dílem Jana Schmoranze pro slatiňanskou obec bylo vypracování 

regulačního plánu obce. Prvním doloţitelným návrhem v oblasti regulačních 

plánŧ byl dílčí návrh Františka Schmoranze st. na úpravu budoucích staveb při 

chrudimsko-brodské silnici ve Slatiňanech od kníţecího dvora aţ po hostinec a 

pivovar z roku 1882.
144

  

Další urbanizační pokus uţ pochází z pera Jana Schmoranze z roku 1885, kdy 

vytvořil novou ulici (dnes Spojovací), která protnula zástavbu u řeky 

Chrudimky.
145

 O celkovém regulačním plánu se začalo jednat 3. června 1889 na 

zasedání obecního zastupitelstva a dŧvodem bylo nařízení okresního 

zastupitelstva, které vyţadovalo vypracování takovéhoto plánu. Na koci 19. století 

Slatiňany, stejně jako mnoho dalších obcí, zaţívaly velký stavební rozmach a 

zastupitelé si uvědomovali, ţe je třeba ho nějakým zpŧsobem regulovat. Na schŧzi 
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byl Jan Schmoranz přítomen a zastupitelé s ním jednali, kolik by takový plán stál 

a kdy by byl hotový. Nakonec Jan přijal nabídku na tvorbu regulačního plánu za 

120 zl. a termín byl stanoven do konce roku 1889.
146

  

Regulační plán byl předloţen aţ 14. února 1890, kdy ho Jan představil na 

obecním zastupitelstvu. Byl vystaven po zákonnou lhŧtu 4 týdnŧ v kanceláři Jana 

Schmoranze, kde si ho mohli občané prohlédnout a vznést námitky. Plán byl 

vystaven v kanceláři architekta proto, aby mohl zodpovídat případné dotazy.
147

  

Dne 16. dubna se předloha regulačního plánu obce znovu projednávala na 

schŧzi zastupitelstva, protoţe přišlo mnoho námitek ze strany velkostatku kníţete 

Auersperga, který byl jedním z největších vlastníkŧ pozemkŧ ve Slatiňanech. 

Jednalo se hlavně o ulice směrem k slatiňanskému nádraţí, kde ještě nestála 

dnešní zástavba. Zastupitelŧm se zdálo, ţe není nutné tuto část regulovat. Někteří 

argumentovali tím, ţe je to plán, který příliš hledí do budoucnosti a sniţuje 

zbytečně hodnotu polí v okolí Slatiňan, protoţe na nich plánuje ulice. Kvŧli 

námitce pouze ze strany velkostatku a ţivé diskuzi při schŧzi bylo usneseno, ţe se 

plán nechá vystavený v kanceláři Jana Schmoranze ještě o 4 týdny déle. Občanŧm 

to bylo oznámeno obecní vyhláškou.
148

   

Na schŧzi 30. května 1890 byl znovu regulační plán prodiskutován a byla 

zvolena sedmičlenná komise, která měla jednak přezkoumat dvě námitky a jednak 

také podat konečný návrh výboru obecního úřadu. Dne 7. září 1890 byl sepsán 

protokol komise, která měla za úkol prozkoumání regulačního plánu. V této 

komisi zasedal i Jan Schmoranz, aby zodpověděl všechny případné dotazy a 

vysvětlil nejasnosti. Byla odsouhlasena regulační čára směrem na Nasavrky a 

Orel, kam se měly dle radních do budoucna Slatiňany rozšiřovat. Podněty od 

občanŧ, které řešila, byly pouze dva, a to ze strany velkostatku a od Františka 

Boháče. Byly vzaty v úvahu a výsledkem celého protokolu bylo následující: 

„Slavné obecní zastupitelstvo, račiţ stavitelem p. Janem Schmoranzem 

vypracovaný a tímto protokolem přesně popsaný regulační plán obce Slatiňan 

schváliti a obecnímu představenstvu uloţiti, by vyšší potřebné úřední schválení 
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jeho v době co nejkratší vymohlo“.
149

 Dne 12. září 1890 byl regulační plán 

odeslán ze schŧze zastupitelstva k vyššímu schválení na okresní zastupitelstvo.  

 V novém regulačním plánu Jana Schmoranze byly narovnány všechny 

pŧvodní polní cesty, ze kterých měly vycházet budoucí ulice. Staré ulice byly 

rozšířeny většinou na šířku 9 metrŧ a byly jim upravovány rohy, aby nebyly 

kolmé a dobře jimi projíţděly vozy.  Stavby domŧ na sebe pravoúhle navazovaly 

a uprostřed nové výstavby mělo stát náměstí. To však později podlehlo nátlaku 

stavitelŧ domŧ a bylo zastavěno. Slatiňany proto nikdy nezískaly náměstí a 

postrádají ho dodnes. V regulačním plánu také nebyly zahrnuty ţádné větší sady, 

parky a podobné zelené plochy, protoţe ve Slatiňanech byl vţdy umoţněn přístup 

do části zámeckého parku a do lesŧ kolem Slatiňan, které Auerspergové obohatili 

o rŧzné stavby.
150

 Regulační plán se této části Slatiňan nijak nedotýkal, protoţe 

zámek, park, navazující lesopark a Slavická obora byly v osobním vlastnictví 

kníţete.  

Regulační plán od Jana byl určující pro stavby ve Slatiňanech po dobu 30 let. 

Docházelo sice k mnoha dílčím úpravám, například v části u kostela,
151

 ale aţ ve 

druhé polovině dvacátých let 20. století začalo zastupitelstvo zvaţovat 

přebudování a nový regulační plán. Znovu syn Jana Gustav Schmoranz napsal 

vyjádření k nutnosti regulace výstavby, i kdyţ nijak nezastával šachovnicové 

rozmístění budov, protoţe dle jeho názoru omezovalo malebnost obce. Dílčí 

úpravy probíhaly dalších deset let a úplně nový regulační plán byl vytvořen aţ 

v roce 1938 Vincencem Jíčinským.  

4.1.3 Plovárna ve Slatiňanech 

Dalším, i kdyţ nerealizovaným, návrhem pro obec Slatiňany byla stavba 

obecní plovárny. Jak bylo napsáno výše, Jan se snaţil tuto stavbu prosadit na 

schŧzích obecního zastupitelstva velmi vytrvale, ale námitky ze strany 

velkostatku, na jehoţ pozemky měla částečně stavba zasahovat, ale také občanŧ, 

mu prosazení této stavby znemoţnily. S jednáním o stavbě plovárny se začínáme 

setkávat v zápisech ze schŧzí obecní rady od února 1896
152

 a rozpočet výloh 
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vypracovaný Janem je datován 10. března 1896. Z té doby pravděpodobně 

pocházejí i dochované plány na realizaci plovárny.
153

  

 Dle plánŧ měla stát plovárna ve spodní části Haškovy olšiny. Její rozloha 

by byla přibliţně 700 m
2
.
 
Kvŧli ohroţení povodněmi se musela část jednoho 

z pozemkŧ navýšit, aby se zabránilo poničení stavby. Argumentací proti stavbě 

totiţ bylo časté ohroţení v blízkosti rozvodňující se řeky, ale hráz, kterou Jan 

navrhoval, by celou plovárnu ochránila před záplavami, jaké byly roku 1880 i 

1883. Na to se mělo pouţít materiálu, který by se vykopal při hloubení bazénu. 

Voda do plovárny by se vedla 150 metrŧ dlouhým potrubím, které by přivádělo 

vodu samospádem z řeky Chrudimky. Plovárna by však byla stále nad úrovní 

řeky, a tak by se dala vypouštět, aby voda v ní byla stále čistá. Bazén samotný měl 

naplánováno svaţité dno a hloubka se měla pohybovat od 1 aţ po 1,7 metru, aby 

se mohli koupat jak dospělí, tak i školní děti. Tvar bazénu byl ovlivněn řekou a 

cestami, takţe měl zvláštní pětiúhelníkovou dispozici. Plánovány byly i šatny, 

kabinky, pokladna a jiné provozní zázemí. Celkové náklady pro obec odhadoval 

na 3220 zl. a 47 kr.  

 Pozdější náklady pro obec, která by byla vlastníkem plovárny, 

neodhadoval na příliš vysoké. Jednak by byla jako obecní stavba zbavena placení 

daní a čistý výnos ze vstupného byl odhadován na více neţ 128 zl. ročně. Obec se 

potýkala s nedostatkem kapitálu pro stavbu, a tak Jan vymyslel přijatelný návrh na 

splacení takovéto stavby. Mělo být vydáno přes 160 dluhopisŧ po 20 zl. s 4% 

úrokem, čímţ by obec získala počáteční kapitál a při provozu plovárny by 

postupně tento dluh umořila, protoţe hrubé výnosy byly odhadovány na 400 zl. 

Pak by jí stavba zŧstala a stala se vítaným příjmem do obecního rozpočtu.  

 Aby Jan mohl propočítat tyto náklady, navrhl i cenovou politiku 

slatiňanské plovárny. Počítal s ceníkem, který rozlišoval koupání s vyuţitím 

zapŧjčeného prádla či vyuţitím společné nebo samostatné kabiny. Ceník 

obsahoval tedy ceny od 2 kr. do 15 kr. na den. Počítal však i s ročními lístky, 

které stály od 1 zl. do 5 zl., a s kurzy plavání pro děti i dospělé. Výhodu mělo 

dělnictvo. „V sobotu večer od 6. hodin měli by volný vstup dělníci a v neděli ráno 

do 9 hodin dělnice. Ostatní čas a dny slouţily by pro platící obecenstvo“.
154
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 Jan zdŧrazňoval velmi vhodnou polohu plovárny, která by měla stát 

samostatně od obce, ale zároveň v bezprostřední blízkosti, takţe po přiměřené 

úpravě cesty by k plovárně byla příjemná procházka. Prosazoval ozdravný účinek 

na obyvatele, který by plovárna měla, a zároveň, by se podle něj Slatiňany staly 

ještě atraktivnější pro rozmáhající se turistiku.  

Bohuţel plán na výstavbu plovárny Jan neprosadil kvŧli odporu ze strany 

velkostatku i ostatních zastupitelŧ, kteří tvrdili, ţe občané nebudou ochotni platit 

za koupání na plovárně a kdo je ochotný zaplatit, pak vyuţije plovárnu v nedaleké 

Chrudimi.  

Slatiňanská plovárna byla realizována nakonec o 8 let později roku 1904 

architektem a stavitelem Filipem Trdlicou ze Slatiňan. Cena byla odhadována 

taktéţ kolem 3000 zl. a místo výstavby se příliš nezměnilo, stejně jako proces 

cirkulace vody. Odlišné byly rozměry bazénu a rozvrţení místa technického 

zázemí plovárny.
155

 

4.1.4 Rodinný dům Jana Schmoranze č. p. 36 

Poslední stavbou, kterou Jan Schmoranz postavil a která později začala 

slouţit městu, byl jeho rodinný dŧm č. p. 36 (obr. 5). Postaven byl mezi lety 1894 

aţ 1895 uprostřed města na místě staršího domu, který byl však mnohem menší. 

Rodinný dŧm Jana Schmoranze je velmi majestátní budova na poměry malého 

města, jako jsou Slatiňany, a je vystavěn v mírném svahu, takţe v suterénu jsou 

pouţita i plnohodnotná vysoká okna, a naopak přízemí je zvýšeno směrem 

k parkovišti, takţe celý dŧm pŧsobí vyšším dojmem.  

Bohuţel k samotné stavbě se nedochovaly ţádné plány. Povolení 

k zbourání staré stavby bylo Janovi uděleno 10. června 1893 a plány nové stavby 

mu obecní úřad schválil 24. března 1894.
156

 Plány měl Jan nejspíše ve svém 

osobním archivu, který se po jeho smrti ztratil, kaţdopádně při prodeji domu 

městu plány odevzdány nebyly. V archivu města jsou uloţeny některé plány 

k úpravám domu při adaptaci na obecní úřad a doklady o jednání mezi Annou 

Schmoranzovou, zastoupenou jejím synem Gustavem, a obcí o prodeji domu.  

Rodinný dŧm byl koncipován tak, ţe zde měl mít Jan Schmoranz kancelář, 

byt pro svou rodinu a také byt, který chtěl pronajímat. Stavba má podobu písmene 
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L, protoţe je nároţní a stýkají se zde ulice T. G. Masaryka a Medunova. Toho Jan 

dokonale vyuţil a na nároţí vytvořil vysoký arkýř, který prostupuje výšku prvního 

patra a přesahuje aţ nad výšku střechy. Arkýř je obdélníkového pŧdorysu s třemi 

okny. Dvě se nachází v úrovni prvního patra a jedno menší výše, to nejspíše 

osvětlovalo pŧdu. Usazen je na dvou masivních pískovcových krakorcích 

sloţených z několika opracovaných a zaoblených hranolŧ. Směrem nahoru 

k arkýři krakorce stále více vystupují a funkcí arkýře tak není pouze rozšíření 

vnitřního prostoru, ale i nahrazení střechy nad vstupem v této části budovy. 

Zakončen je velmi zvláštní věţí, která by mohla vycházet z regotizačních 

zkušeností Schmoranzŧ. Má tvar věţí katedrály sv. Ducha v Hradci Králové nebo 

Staroměstské mostecké věţe v Praze, jen je podstatně menší a také postrádá 

věţičky v patě věţe. Další podobné zakončení věţe je i u světských gotických 

staveb v Lounech u Ţatecké brány a na domě U Kamenného zvonu v Praze. 

Vyuţití arkýře zapříčinilo skosení rohu, a tak stavba na křiţovatce nemá 

pravoúhlý roh. 

Dalším neogotickým prvkem na stavbě radnice je portál, který tvoří hlavní 

vchod do domu.  Celý tvar vchodu je v podstatě profilovaný ústupkový lomený 

oblouk, který je doplněn ve vrchní části pouze světlíkem a přepaţen příčníkem, 

pod nímţ je umístěn portál inspirovaný pozdní gotikou, který integrálně zapadá do 

lomeného oblouku.  

Celá budova má ze strany od ulice T. G. Masaryka čtyři okenní římsy a z 

této strany jsou znovu pouţita tři okna, typická pro Janovu stavbu. Členěna jsou 

tentokrát zděnými stojinami a zapadají tak více do celkové podoby stavby.  

Nejsou však členěna rovnoměrně, jako u budovy školy, ale prostřední okno je širší 

proti dvěma krajním. Tato okna jsou pouţita jako krajní a nejdále od rohového 

arkýře, ale jedno je pouţito i vpravo od hlavního vchodu. Narušuje tak 

souměrnost celé stavby a je také příčinou umístění dvou menších oken vedle sebe 

v suterénu. Dŧvodem volby většího okna mohlo být vyuţití přirozeného světla 

v kanceláři architekta, která se mohla za okny nacházet. Do Medunovy ulice jsou 

pouze tři okenní osy a všechna okna jsou stejná. Do dvora směřují velmi 

jednoduchá nerovnoměrně rozmístěná okna. 

Na budově je pouţita nároţní bosáţ, která vystupuje do výšky prvního 

patra. V dnešní době je odlišena barevně od zbylé fasády. Jen pod krakorci 

v úrovni přízemí je vyuţita pásová bosáţ přes skosený roh a v úrovni suterénu je 
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aplikována pásová bosáţ s připuštěným pískovcovým obkladem. Suterén i první 

patro jsou od přízemí odděleny římsou, která obíhá fasádu domu směrem do ulice. 

Okna v přízemí jsou zdŧrazněna podokenní římsou a v prvním patře je tato římsa 

včleněna do kordonové římsy. Okna zdŧrazňují pouze konzoly, které vţdy v místě 

okna podpírají kordonovou římsu. Fasáda je navíc doplněna dřevěným 

profilovaným obkladem pod střechou, který odkazuje k lidové architektuře, jejíţ 

napodobování bylo na konci 19. století velmi populární. Tento obklad je po celé 

délce fasády, včetně vrchní části arkýře a zadní části budovy.  

Budova samotná by se dala zařadit spíše k neorenesanční architektuře, kde 

jsou pouţity některé neogotické prvky, které reprezentovaly rodovou tradici. Po 

smrti Jana se jeho manţelka Anna snaţila v domě vychovat děti a také v něm 

zřídila další dva byty, které pronajala. V roce 1924 se rozhodla, ţe dŧm prodá a 

pověřila svého syna Gustava, aby celý prodej zajistil. Obec v té době řešila 

problém s nedostatkem místa pro ţáky ve škole, proto začala zvaţovat 

rekonstrukci budovy a její přebudování pro potřeby školy. Gustav Schmoranz 

navrhoval obci prodej domu za 135 000 Kč a ke svému návrhu dokonce připojil 

dvě studie přestaveb. K tomuto domu nakonec obec přikoupila ještě sousední dŧm 

manţelŧ Křivských č. p. 35 za 24 000 Kč.
157

  

Po dobu dvou let trvalo, neţ vypršely nájemní smlouvy z tří bytŧ 

zřízených v domě. V té době se řešilo, jestli školu rozšířit, nebo ji částečně 

přesunout do domu architekta Schmoranze a nakonec vyhrála varianta rozšíření 

stávající školy a adaptace domu pro potřeby obecního úřadu. V domě byly 

pronajaty prostory pro potřeby četnické stanice, obecní záloţny a byl v nich zřízen 

obecní úřad. Městský úřad v domě sídlí dodnes a zajímavostí je určitě to, ţe 

slatiňanská knihovna, u jejíhoţ zrodu Jan Schmoranz stál, dnes sídlí právě v jeho 

rodinném domě.
158

  

4.2 Stavby pro kníţecí rodinu Auerspergŧ 

Jan Schmoranz, stejně jako jeho otec František, se intenzivně věnoval 

zakázkám pro kníţecí rodinu Auerspergŧ, která je pevně spjata s krajem kolem 

Slatiňan a Ţlebŧ.  
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Auerspergové náleţeli k nejvýznamnějším rodinám habsburské monarchie. 

Patřili k velmi starým šlechtickým rodŧm a pocházeli ze Švábska či Kraňska. Za 

zmínku stojí Wolgang Englbert z Auerspergu, který získal za svou statečnost v 

bitvách proti Turkŧm přezdívku „křesťanský Achilles“.  Do Čech se tato kníţecí 

rodina dostala v 18. století, a to dvěma bratry. Karel Josef Antonín zaloţil kníţecí 

linii, která sídlila na zámku ve Vlašimi, a jeho bratr Jan Adam získal výhodným 

sňatkem Nasavrky (se zámkem ve Slatiňanech), Ţleby a další. Tato linie ovšem 

hned vzápětí vymřela, protoţe z jeho pěti dětí ho ţádné nepřeţilo. Přesto větev 

pokračovala odkázáním majetku potomkŧm z vlašimské větve, kteří pokračovali 

v ţlebsko-slatiňanské linii rodiny. V roce 1812 se narodil Vincent Karel 

Auersperg, který ovlivněn romantismem nechal přestavět zámek Ţleby. Na této 

přestavbě se podílel i František Schmoranz st. Synem Vincenta Karla byl 

František Josef kníţe z Auerspergu, který majetek ţlebsko-slatiňanské větve 

rodiny spravoval na přelomu 19. a 20. století a byl hlavním objednavatelem staveb 

v kanceláři Jana Schmoranze.
159

  

František Josef kníţe z Auerspergu se narodil roku 1856. V deseti letech 

zdědil v Čechách po smrti otce panství Nasavrky, Ţleby, Dolní Kralovice a 

Tupadly. Roku 1878 si vzal za manţelku Vilemínu rozenou hraběnku Kinskou, 

která pocházela z nedalekého heřmanoměsteckého zámku. Spolu měli pět dětí, ale 

otce ze synŧ přeţil pouze Ferdinand, který roku 1942 zemřel bezdětný a ţlebsko-

slatiňanská větev Auerspergŧ jím vymřela po meči. Majetek zdědily dcery 

Kristýna a Marie, kterým však byl po roce 1945 majetek v Čechách zestátněn. 

František Josef přispěl velkou měrou k rozvoji Slatiňan a zaloţil zde továrnu 

na umělá hnojiva, rozšířil cukrovar, zaloţil lihovar a podporoval hospodářské 

dvory. Do jejich rozšiřování neváhal investovat velké prostředky, čehoţ v nemalé 

míře vyuţíval Jan Schmoranz a projektoval mnohé stodoly, chlévy atd. František 

Josef byl také velmi vášnivým jezdcem na koni, proto si nechal na konci 19. 

století postavit moderní stáje v zámeckém parku ve Slatiňanech. Ke koním 

neodmyslitelně patřil také lov, a proto se zakázky pro Jana Schmoranze týkaly 

také rŧzných hájoven, mysliven a dalších staveb pro lesní správu.
160
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4.2.1 Knížecí stáje ve Slatiňanech 

Na místě dnešních stájí stály budovy jiţ mezi lety 1836–1852, kdy bylo 

pořízeno tzv. II. vojenské mapování.
161

 Nebyly takového rozsahu, který získaly po 

přestavbě Janem Schmoranzem, ale byly zde dvě rovnoběţně stojící budovy, 

z nichţ jedna byla vyuţita při přestavbě a začleněna do prostoru stájí a druhá byla 

zrekonstruována a upravena pro potřeby bydlení, aby slouţila zaměstnancŧm stájí 

a korespondovala vzhledem s novými budovami.  

O samotném rozšíření a rekonstrukci kníţecích stájí se podle dochovaných 

plánŧ začalo uvaţovat roku 1889, kdy architekt Josef Kristen navrhl první podobu 

maštalí. Kristen byl kníţecí architekt, jehoţ schvalovací podpis najdeme na 

mnoha Janových návrzích, ať uţ staveb stájí, nebo mnoha hájoven a 

hospodářských dvorŧ. Josef Kristen se narodil v rodině hospodského v Ostrově u 

Ústí nad Orlicí a oţenil se ve Slatiňanech roku 1874 s Bertou Stokarovou.
162

 

Pracoval pro Auerspergy po celý svŧj ţivot a navrhoval pro ně mnohé stavby ve 

Slatiňanech i Ţlebech. Jeho první návrh na úpravu slatiňanských stájí je pouze na 

rekonstrukci stávající budovy, coţ lze odvodit z pŧdorysu návrhu a stojící 

stavby.
163

  

 Úprava stájí pro 14 koní dle plánŧ Josefa Kristena byla schválena obecním 

úřadem a starostou Josefem Holubem 23. dubna 1890. Na tomto plánu je psáno, 

ţe návrh vytvořil Josef Kristen v prosinci 1889, ale provádějícím architektem byl 

Jan Schmoranz. Z toho se dá usuzovat, ţe k úpravám na začátku devadesátých let 

19. století nedošlo a podle těchto plánŧ se pracovalo aţ o pár let později pod 

vedením Jana, který je však upravil.
164

 Zejména celou stavbu zjednodušil. 

Odboural štíty nad vchody a sníţil příčná křídla, aby zbytečně nekonkurovaly 

výškou hlavní budově kníţecích stájí.  Sníţil počet oken a nerealizoval 

neobarokně vyhlíţející střešní okna. Podoba mezi těmito plány od Josefa Kristena 

a dnešní stavbou je však stále velmi dobře patrná. 

 Na počátku devadesátých let 19. století vznikla řada plánŧ na stavbu 

nových budov kníţecích stájí. Z toho usuzuji, ţe František Josef kníţe z 
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Auerspergu uvaţoval o stavbě stájí a nechal si zpracovat návrhy, jak by mohla 

budova vypadat. V lednu 1891 vznikla řada plánŧ v Heřmanově Městci od 

architekta Kašpara Wyleťala. Jeho plány odpovídají přibliţně dnešnímu pŧdorysu 

staveb kníţecích stájí, ale bohuţel se nezachovala ţádná vizualizace, jakou 

podobu měly budovy mít. Dochoval se pouze jediný plán, na kterém jsou patrné 

profily jedné z budov a je jasné, ţe se tento návrh nerealizoval, protoţe jsou zde 

štíty inspirované lidovou architekturou, které bychom na dnešním vzhledu 

hřebčína hledali marně.
165

  

Další dva návrhy přišly z Newmarketu ve Velké Británii. První z nich je ve 

stylu neogotiky. Návrh, nebo spíše skica, je velmi podobný českým neogotickým 

zámkŧm, jako je Hluboká nad Vltavou či Hrádek u Nechanic. Hlavní budova stájí 

měla být zakončena cimbuřím s nevysokou věţí, taktéţ s cimbuřím. Okna 

vycházela z tudorovské gotiky a celá stavba měla být nejspíše z neomítnutého 

zdiva. Zvláštností oproti jiným návrhŧm bylo to, ţe v hlavní budově měl být 

prŧjezd, kterým by se projíţdělo do ústředního dvora stájí. Na všech jiných 

návrzích je vyuţito odsazení hlavní budovy od bočních křídel staveb umoţňující 

zbudovat symetricky prŧjezd na kaţdé straně hlavní budovy.
166

  

Druhý návrh z Newmarketu je však víceméně totoţný s dnešním stavem a 

podobou budov kníţecích stájí. Z tohoto návrhu se zachoval pouze jediný list, ale 

podobnost s dnešním východním křídlem hřebčína nezapře (obr. 6). Jsou zde 

úplně stejně vymodelovány dřevěné prvky ve štítech, tvary oken, kamenné portály 

i komíny. Jediné, co se od návrhu liší, je absence střešních vikýřŧ a přímého 

vstupu do jednotlivých boxŧ v dnešní stavbě.
167

 Pokud však někdo vytvořil takto 

přesný plán jedné z budov kníţecích stájí, je více neţ pravděpodobné, ţe i ostatní 

budovy ve stejném stylu navrhovala stejná osoba. Proto je zde na místě zdŧraznit, 

ţe Jan Schmoranz byl pouze architekt a stavitel, který stavbu kníţecích stájí 

prováděl, ale nikoliv navrhoval. Navrhovala ji architektonická firma dvou bratrŧ 

z Newmarketu ve Velké Británii. Jeden z nich se jmenoval William Charles 
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Manning a druhý A. S. Manning.
168

 Jejich firma stavěla ve Skotsku některá 

dostihová závodiště a další stavby, které s tímto sportem souvisí.
169

  

O tom, jak se o zakázce na tuto stavbu dozvěděli, se mŧţeme pouze 

dohadovat, ale jako jedno z vysvětlení se nabízí moţnost, ţe Vilemína rozená 

Kinská, manţelka Františka Josefa kníţete z Auerspergu, byla v kontaktu se svým 

bratrem Karlem Kinským, který byl rakousko-uherským velvyslancem ve Velké 

Británii. Mohla se zmínit bratrovi, ţe ve Slatiňanech plánují stavbu stájí a ten 

švagrovi doporučil anglického architekta. Je to pouze teorie, ale Karel Kinský 

roku 1883 vyhrál Velkou národní v Liverpoolu a koně byli jeho vášní, stejně jako 

tomu bylo u Františka Josefa. Tématem rozhovorŧ mezi oběma muţi pak dozajista 

koně byli. Dalším moţným vysvětlením je, ţe František Josef zaměstnával ve 

Slatiňanech pro chov koní anglického podkoního Waltera Earla, který byl jistě 

s domovinou taktéţ v kontaktu, takţe i on mohl doporučit anglického architekta.  

V říjnu roku 1893 Jan Schmoranz vytvořil plán situace budov kolem 

pŧvodních kníţecích stájí. Na tomto plánu je velmi dobře patrná pŧvodní stavba 

stájí a jeden obytný dŧm pro podkoního Waltera Earla.
170

 Rokem 1894 jsou 

datovány první přípravné práce pro stavbu kníţecích maštalí. V září roku 1895 

vznikly dva plány na stavbu kolny pro vozy, ale nejsou signovány, tudíţ nelze 

určit, kdo je jejich autorem. Dŧleţitější je však seznam potřebného staviva 

z prosince roku 1896, který je podepsán Janem. Plánování stavby kníţecích stájí 

tedy nabíralo koncem roku 1896 jasnějších obrysŧ a počítalo se s dokončením 

kolen a stavbou dvou budov od roku 1897.
171

 Dne 19. ledna byl seznam 

aktualizován o další poloţky a 4. února 1897 byl vytvořen velký pŧdorysný plán 

letních stájí, signovaný Janem Schmoranzem.
172

  

V roce 1897 se rozběhly práce na stavbě stájí a podstatná část jich 

proběhla v roce 1898, jak nás informuje nápis nad vchodem do hlavní 

administrativní budovy stájí. Z roku 1898 pochází ještě několik dodatečných 

plánŧ, které jsou podepsány Janem.  Jedná se zejména o plány některých základŧ 

a sklepŧ,
173

 ale i návrhy z ledna 1898 na podobu paţení mezi stáními pro koně
174

 a 
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zavírání jednotlivých boxŧ.
175

 Vnitřní vybavení stájí je pečlivě zdokumentováno 

v rozpočtu výloh ţelezných prvkŧ pro kníţecí stáje.
176

 V říjnu 1898 byl vytvořen 

návrh na podobu vrat do kníţecích maštalí taktéţ od Jana Schmoranze.
177

 Tyto 

prvky dodnes v hřebčíně slouţí svému účelu, a tak je jasné, ţe se podle návrhu 

výroba tohoto vybavení uskutečnila. V roce 1898 byly ke kníţecím stájím 

přistavěny ještě letní boxy pro koně. Jejich plány jsou datovány do listopadu 

1899,
178

 ale to byl Jan jiţ pŧl roku po smrti, přesto je však na plánech podepsán, 

takţe je jisté, ţe plány byly vytvořeny mnohem dříve. To dokládá i rozpočet 

z ledna 1897, ve kterém je se stavbou letních boxŧ počítáno a rozpočítán je i 

materiál na stavbu. Tyto boxy dnes na hřebčín přímo navazují a koně jsou v nich 

ustájeni i v současnosti.  

Dnešní podoba stájí se od pŧvodního stavu příliš neliší (obr. 7). Budovy 

mají pŧdorys do tvaru dvou navazujících čtvercŧ. Hlavní budova je obrácena 

hlavním štítem do parku. Z obou stran na ni navazují dvě niţší křídla stájí a vše 

uzavírá budova kočárovny. Na východě stojí starší budova koníren a na západě je 

připojeno menší nádvoří s obvodovou zástavbou letních boxŧ.  

Všechny budovy jsou stylově sjednoceny. Je zde pouţito mnoţství 

dřevěných prvkŧ a trámŧ vsazených přímo do fasády. Toto hrázdění je typické pro 

oblasti Německa i Anglie, kde mnohé vesnické stavby tyto prvky plně vyuţívají. 

Ve štítech budov kníţecích stájí jsou trámy rŧzně zaobleny, aby se docílilo co 

moţná největší malebnosti.  Okna jsou zdŧrazněna pískovcovým rámem a i na 

této stavbě jsou pouţita svisle a trojitě členěná okna. Zda to navrhoval architekt 

Manning, nebo to byla iniciativa Jana Schmoranze, který tento prvek často 

vyuţíval, není jasné. Vstupy do dvora jsou obloukově zaklenuty pískovcovými 

kvádry se zdŧrazněným hlavním klenákem. Vstup do hlavní budovy je zaklenut 

podobně, ovšem je více profilován a není zde vyuţit hlavní klenák. Klenutí je zde 

pravidelné a nad vchodem je pískovcová deska s nápisem Léta páně 1898. Nad 

deskou je pak ještě vyuţit nesymetrický rám okna, který je ve třech polích 

zaslepen a zazděn. Rohy budovy jsou zdŧrazněny nároţní bosáţí, která je 

v přirozené barvě pískovce, takţe je viditelně oddělena od nynější ţluté fasády.  
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Do bočních křídel je vstup zdŧrazněn pískovcovým rámem, který však není nijak 

zaklenut. Ve dvoře jsou vyuţita menší okna se stejným pískovcovým rámem.  

Uvnitř hlavní budovy se bohuţel nic pŧvodního nedochovalo, ale 

v prostoru stájí je vyuţito stále stejných paţení mezi boxy i zavírání jednotlivých 

boxŧ navrţených Janem. Ţelezné sloupy, které podpírají klenby ve stájích, jsou 

tvořeny ve vrchní části korintskou hlavicí.  Stěny jsou dnes obloţeny keramickým 

obkladem, ale v některých místech se dochovala mramorová napajedla. Stavební 

rozdíl mezi pŧvodní konírnou a novou stavbou kníţecích stájí z devadesátých let 

19. století je patrný zejména uvnitř stájí, kde je moţné sledovat rozdíl v zaklenutí 

stropŧ.  

Stavba slatiňanských kníţecích maštalí byla pro Jana největší zakázkou, 

kterou za svŧj ţivot získal. Ke konci roku 1898 byla vypracována rekapitulace 

nákladŧ, stavba stála 58 363 zl. 16 kr.,
179

 a to nebyly dokončeny ještě rŧzné 

technické části stavby, jako například kanály. V literatuře je uváděn jako autor 

této stavby, ale jak dokládají dohledané plány, byl pouze provádějící stavitel, 

který jistě projevil mnohé námitky a provedl úpravy a korektury plánŧ, ale 

samotnou podobu stájí navrhli bratři Manningové z Anglie. Takovýto styl staveb 

byl pro šlechtu v 19. století velmi populární, jak dokládá například stylově 

podobná hájovna u Benešova.
180

  

Slatiňanské stáje byly na konci 19. století jedny z nejmodernějších 

v Rakousku-Uhersku. Svou vnitřní dispozicí, přirozeným světlem a moderním 

zázemím se vymykaly dobovému standardu. František Josef kníţe z Auerspergu 

v nich měl ustájeny koně pro lov, dostihy, ale i vyjíţďky po slatiňanském okolí. 

Po roce 1945 byly stáje kníţecí rodině zabaveny a dnes patří Národnímu hřebčínu 

v Kladrubech nad Labem, který v nich má ustájenu část svého stáda 

starokladrubských vraníkŧ. 

4.2.2 Kostel sv. Kunhuty v Polomi 

 Filiální kostel sv. Kunhuty v Polomi (obr. 8) byl zaloţen na újezdu 

vilémovského kláštera a připomíná se jiţ v polovině 14. století.
181

 Později začal 

přináleţet k panství Lipka, které vlastnili Trčkové z Lípy, Sobkové z Kornic, 
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Kustošové ze Zubří a další. V 18. století získali zámek v Lipce a celé panství 

slatiňanští Auerspergové. Kostel samotný pochází nejspíše z 18. století a 

přináleţel k farnosti v Libici nad Doubravou. Na základě opakovaných ţádostí 

kamenického faráře Josefa Plocka v letech 1898 a 1900 byl kostel přidělen 

k bliţší farnosti v Trhové Kamenici.
182

  

 V drţení patronátního úřadu, který spravovala rodina Auerspergŧ, byl 

kostel několikrát opravován. Ve druhé polovině 19. století byl opravován dvakrát. 

Poprvé to bylo na počátku osmdesátých let 19. století Františkem Šťovíčkem, 

stavitelem z Chrasti, a podruhé v roce 1896 Janem Schmoranzem.  

 V roce 1879 je patronátnímu úřadu ve Slatiňanech, pod který kostel 

v Polomi spadá, zaslán dopis od místodrţitelského rady v Chrudimi o nutnosti 

oprav tohoto kostela. Cena opravy se odhaduje na 1500 zl., ale nejprve se má 

vytvořit poptávka na opravu a nejniţší nabídce se má práce na opravě svěřit.
183

 

Plán na opravu je dochován od Josefa Kristena,
184

 ale tuto zakázku nakonec 

vyhrál jiţ zmiňovaný František Šťovíček z Chrasti, který kostel v roce 1880 

opravil. Roku 1886 ţádal v dopise o vrácení kauce, která měla krýt náklady na 

moţné reklamace v opravě a stěţuje si na velikou vlhkost v kostele, která 

znemoţňuje ladit na delší dobu varhany.
185

  

 Další rekonstrukce proběhla v roce 1896 pod vedením Jana Schmoranze, o 

čemţ svědčí několik dochovaných plánŧ,
186

 ale i rozpočet výloh na restauraci 

kostela, zkontrolovaný místodrţitelstvím pro Čechy i technickým oddělením 

okresního hejtmanství.
187

 Touto opravou prošel nejen samotný kostel, ale i 

zvonice před kostelem a ohradní zeď okolo. Podle rozpočtu celá rekonstrukce 

stála 5522 zl. 8. kr., takţe se muselo jednat o mnohem větší rekonstrukci, neţ 

která proběhla o necelých dvacet let dříve. Bohuţel rozsah prací a změna podoby 

kostela není zcela jasná, protoţe se v archivu nenachází ţádný plán pŧvodního 

vzhledu kostela. Proto nelze jednoznačně říct, která část stavby je z 18. století a 

která byla přistavěna či opravena v 19. století.  
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  Dnes kostel leţí v zapomenuté vesničce, která čítá pouze čtyři čísla 

popisná a spadá do katastru obce Trhová Kamenice. Pro kostel samotný 

znamenalo katastrofu 20. století. V sedmdesátých letech nechal památkový ústav 

opravit zvonici, ale o kostel zájem příliš neměl. Vybavení bylo odvezeno do 

jiných kostelŧ v okolí a oltářní obraz sv. Kunhuty kráčející přes rozţhavenou 

radlici od J. Kokeše byl odcizen. V devadesátých letech byl kostel prohlášen 

kulturní památkou, ale jeho stav byl havarijní. Chyběla část střechy, okna a 

budova byla volně přístupná. V roce 2008 byl kostel farností prodán do 

soukromých rukou a dnes se snaţí občanské sdruţení Polom o. p. kostel zachránit.  

 V současné době má kostel podobu velmi jednoduchého barokního kostela 

s přilehlým hřbitovem a zvonicí. Vchod do budovy je tvořen velmi jednoduchým 

zaklenutým pískovcovým portálem. Nad ním je malá rozeta a ve štítě jsou dvě 

pŧlkruhová okna. Hlavní loď má na kaţdé straně také dvě pŧlkruhová okna. Na 

střeše byla malá barokní věţička, která je i v plánech Jana Schmoranze a na 

fotografiích z devadesátých let 20. století. Uţ Jan Schmoranz počítal v rozpočtu se 

snesením této věţe bez náhrady, k tomu však nedošlo a věţ byla zrušena aţ při 

nedávné rekonstrukci střechy. K presbytáři kostela přiléhají dvě sakristie a je 

osvětlen z kaţdé strany stejně velikými pŧlkruhovými okny.  

 Ke kostelu přiléhá zvonice, kterou se prochází před vstupem do budovy. Je 

tvořena vyzděnou podezdívkou, na které je umístěna dřevěná nástavba, kde byly 

zavěšeny dva zvony. Kryta je doškovou střechou a zakončena kovovou makovicí. 

Ve zvonici, jak bylo uvedeno, byly umístěny dva zvony z 18. století. Jeden byl o 

prŧměru 0,7 m a výšce 0,48 m s nápisem Ey ga hlas wolagicziho na paussti 

przyprawte cestu panie leta 1728. A druhý měl prŧměr 0,53 m a výšku 0,48 m. 

Nápis měl mít na dolním okraji Slyt sem od Jana Pricquey.
188

 Tyto zvony dnes uţ 

součástí zvonice nejsou.  

Kolem kostela je hřbitov, který byl pŧvodně obehnán dřevěným plotem se 

stříškou. Tento plot byl v plánech Jana Schmoranze nahrazen kamennou zdí,
189

 

která je zde patrná dodnes.  

 Interiér kostela byl nenávratně poškozen ve 20. století. Nejprve bylo 

některé vybavení odcizeno, něco bylo odvezeno a to, co zŧstalo, dokončila 

příroda, protoţe kostel v 90. letech neměl kompletní střechu. I tak je však dobře 
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patrné, ţe hlavní loď měla rovný strop a presbytář byl zaklenut. Nad vchodem byl 

umístěn kŧr nesený dřevěnou konstrukcí, kde se nalézaly varhany. Přístupný byl 

jednoduchým točitým schodištěm z hlavní lodě.  

 V současné době se o kostel stará občanské sdruţení Polom o. p., které 

získalo několik dotací na opravu střechy, zvonice a některých zdí. Občanské 

sdruţení pořádá v kostele kulturní akce a snaţí se místu vdechnout nový ţivot.   

4.2.3 Stavby u hospodářských dvorů 

Velkostatek Nasavrky se na konci 19. století rozvíjel velmi rychle a pro 

své potřeby stavěl mnoţství hospodářských staveb. Jak jsem psal výše, měl sice 

své vlastní architekty, jako byl Josef Kristen a Václav Vízek, přesto některé 

stavby projektoval či stavěl Jan Schmoranz. Nebylo to vţdy dle jeho plánŧ, ale 

měl velkou stavitelskou kancelář a dokázal zařídit přesun většího mnoţství 

materiálu, proto byl najímán na větší stavby stájí pro taţný dobytek, stodol atd. 

Plány, které sám nakreslil, se pak většinou dostaly na stŧl Josefa Kristena, protoţe 

je na mnoha podepsán a někde k nim připsal své vlastní poznámky.  

První větší hospodářskou stavbou, kterou Jan stavěl pro velkostatek, byla 

budova chlévŧ pro statek v Pouchobradech.
190

 Dochovány jsou plány z března 

roku 1889 i některé účty odeslané velkostatku k proplacení.
191

 Stavba byla na 

jednoduchém obdélníkovém pŧdorysu na kamenné podezdívce. Okna a dveře byly 

zdŧrazněny odkrytým reţným zdivem, které bylo pouţito i na římsy na fasádě a 

na nároţní bosáţ.  Vchody byly tvořeny jednoduchým pískovcovým rámem. 

Stavba se do současnosti zachovala a stále slouţí k hospodářským účelŧm.  

Další větší stavbou byla rekonstrukce kníţecího domu č. p. 23 v obci 

Vlčnov. Dochovaný plán pochází z 27. 2. 1890
192

 a v archivu velkostatku se 

nachází i rozpočet oprav.
193

 Rekonstrukce stála 716 zl. 62 kr., takţe v ţádném 

případě nešlo o novou stavbu. Tento dŧm ve Vlčnově stojí na návsi také dodnes, i 

kdyţ ve změněné podobě. 

Přímo ve Slatiňanech Jan postavil dŧm pro kníţecího hospodářského 

správce. Tento přízemní dŧm byl velmi skromný, pŧdorysně zařízený na tři 

pokoje, kuchyň, spíţ, chodbu a předsíň. Dŧm je pro tvorbu Jana Schmoranze 
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typický trojitě svisle členěným oknem, které je umístěno ve štítě a osvětlovalo 

pŧdu. Štít je doplněn dřevěnou vyřezávanou ozdobou. Fasáda byla zvýrazněna 

nároţní bosáţí a nadokenními a podokenními římsami. Plán k tomuto domu je 

datován 8. srpna 1890
194

 a je schválen i podpisem kníţete Františka Josefa 

z Auerspergu (obr. 9). Dŧm se dnes ve Slatiňanech nachází v blízkosti hlavní 

silnice na Chrudim, jen po novodobé rekonstrukci pozbyl vyřezávané prvky ve 

štítě.   

O rok později spolupracoval Jan s Josefem Kristenem na rozšíření 

hospodářského dvora v Třibřichách. Plány od Kristena jsou datovány březnem 

1890,
195

 ale další plán podepsaný Janem Schmoranzem pochází ze srpna 1891.
196

 

Z toho lze usuzovat, ţe stavba proběhla pod vedením Jana, který navazoval na 

vypracované plány od Josefa Kristena. I tato stavba je součástí hospodářského 

dvora dodnes, ale nijak svou podobou nevybočuje z řady hospodářských stavení 

na Chrudimsku.  

V roce 1892 proběhla v Bítovanech stavba stodoly dle plánŧ Josefa 

Kristena, ke které Jan prováděl dokumentaci, jak o tom svědčí jím podepsaný 

plán.
197

 Tato stodola, i kdyţ ve velmi špatném stavu, stojí dodnes a slouţí k 

hospodářským účelŧm. V tomtéţ roce Jan prováděl i adaptaci části starého 

špýcharu na dělnické byty v Libanicích.
198

 Ve špýcharu byla vytvořena dvě patra 

se sedmi světnicemi v kaţdém z nich. I tato úprava se dochovala dodnes. Dle 

plánŧ Václava Vízka realizoval Jan Schmoranz stavbu stodoly u hospodářského 

dvora v Ţumberku v roce 1896.
199

  

Poslední realizovanou stavbou u hospodářského dvora byla rekonstrukce 

stodoly a budovy pro čeleď u hospodářského dvora v Pouchobradech. Obě akce 

proběhly v roce 1897
200

 a byly úspěšně dokončeny, protoţe se zachovaly do 

současnosti.  

Ve Slatiňanech Jan Schmoranz navrhoval v listopadu roku 1889 ještě 

stavbu obytného stavení u hospodářského dvora.
201

 Dŧm měl být podobný 

realizovanému návrhu na stavbu obytného stavení pro hospodářského správce 
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z roku 1890. Obytné stavení je však svou rozlohou podstatně větší. Má tři rizality, 

které vystupují ze stavby po stranách a uprostřed. Ve štítech těchto rizalitŧ jsou 

opět pouţita trojitě svisle členěná okna. Výjimkou je prostřední štít, kde je okno 

naznačeno taktéţ, ale prostřední díl je zazděn a plocha je vyuţita pro erb či nápis. 

Na štíty mělo být pouţito reţné zdivo, kdeţto přízemí mělo mít omítku a rohy 

měly být zvýrazněny nároţní bosáţí. Tato stavba se nikdy neuskutečnila, i kdyţ 

by architekturu Slatiňan jistě obohatila.   

4.2.4 Ostatní stavby pro velkostatek Nasavrky 

Jan Schmoranz svou práci pro velkostatek Nasavrky neomezoval pouze na 

hospodářské dvory, ale stavěl či se podílel na stavbě mnoha dalších budov.  

Byly to často stavby související s lesním hospodářstvím. Příkladem mŧţe být 

stavba myslivny v Lipce
202

 v roce 1885 či stavby rŧzných přístaveb u mysliven 

v Rohozné (1886),
203

 Chlumu u Bojanova (1885),
204

 Kochánovicích (1885),
205

 

Proseči (1886),
206

 Smrčku (1887)
207

 nebo ve Slavicích (1887)
208

. Jednalo se 

hlavně o přístavby obytných prostor, rŧzných chlévŧ, sklepŧ atd. V roce 1887 Jan 

vyprojektoval ještě plán přestavby celodřevěné budovy pro lovce u rybníka Nový 

nedaleko obce Nová Ves.
209

   

Neprojektoval pro velkostatek pouze nové stavby, ale i přestavby starých na 

obytné budovy. Jednalo se zejména o slatiňanský pivovar, jehoţ funkci na konci 

19. století převzal větší pivovar v Nasavrkách, a tak bylo rozhodnuto, ţe se 

pivovar přemění na obytnou budovu. Plán navrhl Jan Schmoranz jiţ roku 1887, 

jak dokládá dopis zaslaný ředitelství velkostatku,
210

 ale k úpravám došlo aţ roku 

1891.
211

 Z varny vznikly obytné místnosti a jako rodinný dŧm č. p. 16 bývalý 

slatiňanský pivovar slouţí dodnes. Podobný osud potkal i bývalý lihovar, který 

byl taktéţ Janem ve spolupráci s Václavem Vízkem přeměněn v obytný dŧm roku 

1897.
212
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Pro velkostatek Nasavrky vytvářel Jan i mnoţství velmi drobných staveb 

jakými byla například stavba lednice v panském hostinci v Lukavici (1888),
213

 

stavba lednice ve Slatiňanech u domŧ č. p. 28 a 30 (1890),
214

 projektoval i 

dělnické domy, bohuţel na plánu není psáno, kde by měly stát (asi ve 

Slatiňanech), a tak není jasné, zda ke stavbě došlo.
215

 Nejvyšší stavbou, na které 

se Jan podílel, byla stavba komína u nasavrckého pivovaru. Stavbu prováděla 

v roce 1897 firma Antonína Dvořáka a Karla Fischera z Prahy a Jan při této 

stavbě zajišťoval stavbu základŧ, dovoz materiálu a další pomocné práce, o čemţ 

svědčí čilá korespondence vedená mezi Janem a firmou z Prahy.
216

 Dnes uţ tento 

komín nestojí a pivovar uţ pivo nevyrábí, protoţe slouţí pouze jako skladiště pro 

větší české pivovary.  

Jak je patrné z předchozího textu, tyto stavby nepatří k zásadním 

architektonickým dílŧm a slouţily především k hospodaření velkostatku 

Nasavrky. Přesto dotváří současný vzhled krajinu v okolí Slatiňan a pro Jana jistě 

znamenaly dostatek příjmŧ pro obţivu rodiny a rozvoj vlastního podnikání. 

4.3 Další stavby 

Zařadit ostatní stavby Jana Schmoranze do nějaké kategorie není moţné, 

protoţe jejich rŧznorodost je veliká a společného zadavatele nemají.  

Jan Schmoranz navrhl v roce 1897 stavbu Jubilejní budovy samosprávného 

okresu, která měla být otevřena při výročí 50 let od nástupu císaře Františka 

Josefa I. na trŧn. Jedná se o jedinou stavbu pro město Chrudim z dílny Jana.  

Dále zde je zmíněno několik realizací soukromých staveb, které vznikly ve 

Slatiňanech. Je to například obchodní dŧm, dnes č. p. 117 a úprava hostince u 

Čihákŧ, dnes č. p. 26. V neposlední řadě je zde zařazena i stavba školy ve Ctětíně, 

která probíhala mezi lety 1893–1894, a nesmíme zapomenout ani na odvodňovací 

kanál podél silnice ve Slatiňanech směrem na Havlíčkŧv Brod
217

 z roku 1898.
218

 

Velmi spornou je poslední zmínka v této kapitole, a to o úpravě zámku 

Konopiště pro následníka trŧnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, na které 
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se Jan měl podílet po návratu ze studií ve Vídni se svým bratrem Josefem, či 

Františkem.  

4.3.1 Jubilejní budova okresního zastupitelstva  

Na dnešním Tyršově náměstí v Chrudimi se tyčí nevýrazný dŧm č. p. 12, který 

je spojen se stavbou chrudimské sokolovny. Nijak nenarušuje její podobu 

vzhledem, ani hmotou, protoţe má stejnou barevnost fasády i výšku stavby. 

V minulosti to však byl dŧm, na který Chrudim chtěla být pyšná. Měl oslavit 

padesátileté jubileum císaře Františka Josefa I. na trŧnu. Takovéto oslavné stavby 

se v Chrudimi stavěly tři. Byl to tedy jednak okresní dŧm, dále Dívčí pedagogium 

s internátem a klášterem školských sester řádu sv. Františka a poslední jubilejní 

stavbou bylo Prŧmyslové muzeum pro východní Čechy. Jan se podílel na dvou 

těchto stavbách. Na stavbě Prŧmyslového muzea pro východní Čechy vykonával, 

jako zástupce města, dozor nad stavbu a stavbu okresního domu sám vedl.  

Příprava stavby budovy okresního zastupitelství začala v roce 1895, kdy se 

začala hledat parcela na stavbu reprezentativní budovy. Byla vybrána parcela ve 

východní frontě náměstí, vedle sokolovny. Tato pozice byla ideální pro 

monumentální realizaci budovy, která by reprezentovala dŧleţitost okresního 

zastupitelství, protoţe parcela byla na vrcholu celého náměstí a budova tedy 

mohla ovládnout celý prostor.  

Bohuţel toto očekávání se nesplnilo, protoţe v rámci podpory výstavby 

prŧmyslového muzea byly prostředky na stavbu okresního domu sníţeny. Okresní 

správa nejprve počítala s náklady kolem 50 000 zl. Ty však byly sníţeny na 

30 000 zl., proto i plány na stavbu musely být střízlivější. Dohromady došly tři 

návrhy na stavbu okresního domu a ve výběrové komisi zasedal prof. J. Pacold a 

architekt František Schmoranz st. Zvítězil návrh Jana Schmoranze.  

Plány pro stavbu okresního domu vytvořil Jan v červnu 1897 (obr. 10) a dnes 

jsou uloţeny v archivu Národního technického muzea v Praze společně s několika 

plány Františka Schmoranze ml., který v Praze několik let pŧsobil. Sloţka 

obsahuje deset plánŧ, které jsou číslovány, proto lze usuzovat, ţe ţádný nechybí a 

dokumentace je kompletní. Jedná se o pŧdorysné plány suterénu, přízemí a 

prvního patra, dále o pohledy ze všech světových stran, o řezy příčné a podélné a 

o náčrt vazeb trámŧ.  Dále jsou zde dva doplňkové plány, kde je rozkreslen štít a 
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hlavní portál.
219

 Nebyly to jediné plány na stavbu okresního domu, protoţe 

týdeník Český východ se zmiňuje o jiném plánu, který „daleko lépe odpovídal 

situaci“ a „byl také loyální myšlenky: na památku 50letého jubilea panování Jeho 

Veličenstva císaře a krále“.
220

 Ten se však nerealizoval nejspíše z nedostatku 

prostředkŧ na náročnou a reprezentativní stavbu.  

Dle plánŧ Jana měl být okresní dŧm jednopatrová budova, ze které na jedné 

straně bude vystupovat dominantní rizalit zakončený štítem, který bude 

přesahovat střechu zbývající budovy. Na budově bylo vyuţito šesti okenních os. 

Na rizalitu Jan Schmoranz znovu vyuţil širší okna, rozdělená nerovnoměrně na tři 

svislé díly. Všechna okna byla obloţena zděným rámem a nadokenními i 

podokenními římsami. I na této stavbě pouţil nároţní bosáţ. Kolem hlavního 

portálu je pouţito klenebního oblouku z pískovcŧ se zvýrazněným hlavním 

klenákem. Nad tímto portálem měl být nápis OKRESNÍ VÝBOR, na který z vrchní 

části navazovalo pŧlkruhové okno, ohraničené z kaţdé strany útvarem podobným 

hladké piniové šišce, pouţívané na barokních stavbách. Nevšední u Janovy stavby 

je vyuţití tak výrazného štítu s volutami, pilastry, které nesou fronton 

s letopočtem 1898. Na štítu je také vyuţito čtyř čučkŧ, které jsou umístěny na 

římse a na frontonu. Celá stavba byla osově souměrná, jen ze dvora bylo umístěno 

schodiště, které umoţňovalo přístup do suterénu i prvního patra a narušovalo 

souměrnost.  

Stavbu Jubilejního okresního domu v Chrudimi prováděla firma Aloise 

Prokopa, a to nejspíše kvŧli absenci Janových pracovních sil, které se věnovaly 

stavbě slatiňanských kníţecích stájí. Stavba samotná stála kolem 6000 zl. a 

započala v srpnu 1897. Uţ v září tohoto roku byla vydána kritika v novinách, 

která poukazuje na to, ţe to není natolik impozantní budova, jakou by si 

Michalské náměstí zaslouţilo, a dokonce uvádí, ţe okresní dŧm „má toto příští 

imposantní náměstí nahoře členě uzavírati, jaksi korunovat, jako např. musejní 

palác na Václavském náměstí v Praze“.
221

 Týdeník myšlenku uzavírá slovy, ţe si 

není jistý, zda nová budova bude natolik monumentální, aby ţádaného efektu 
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docílila, „kdyţ se na místo monumentální budovy postaví na tak čelné místo 

venkovská větší villa“.
222

  

I přes tuto kritiku byla stavba roku 1898 dokončena a začalo v ní zasedat 

okresní zastupitelstvo. V přízemí byl umístěn vestibul, předsíň, dvě místnosti 

vyuţívalo museum a dvě hospodářská záloţna. V prvním patře byla umístěna 

zasedací síň okresního zastupitelstva, pokladna, záloţna a zasedací síň okresního 

výboru.
223

  

O tři roky později byla na stavbu okresního domu pořízena malířská výzdoba, 

která měla zvýšit reprezentativnost celé budovy. Ani s tím však veřejnost nebyla 

spokojena a stále povaţovala dŧm za málo monumentální. V dnešní době je však 

vzhled budovy ještě více neuspokojivý. Pŧdorys domu se nijak nezměnil, ale při 

úpravě sokolovny v sedmdesátých letech 20. století byl upraven a přizpŧsoben i 

dŧm bývalého okresního domu. K domu byla přistavěna vstupní část sokolovny. 

Byly sjednoceny fasády a dříve zdobný štít byl sníţen a srovnán s výškou celé 

budovy. Okna byla nahrazena novými, výklopnými a jediné, co z prŧčelí 

připomíná starší pŧvod stavby, je portál, který je stále zdŧrazněn pískovcovým 

obloţením a zakončen pŧlkruhovým oknem. Další připomínkou staré slávy domu 

je štít směrem do dvora, který nebyl sníţen, a stále jsou na něm patrné staré 

zdobné prvky.  

V dnešní době se uvaţuje o rekonstrukci sokolovny a bývalého okresního 

domu. Byla vypsána soutěţ, do které se přihlásilo mnoţství architektonických 

plánŧ. Za zmínku stojí návrh praţského studia Echorost architekti, které 

zohledňuje pŧvodní podobu Janova domu a navrací mu ji.  

4.3.2 Ostatní stavby 

Další stavbou, kterou Jan Schmoranz vytvořil, byla budova obchodního domu 

Maxe Stránského ve Slatiňanech, dnes č. p. 17, kde je umístěna pekárna a 

řeznictví.  K stavbě této budovy jsem nenašel ţádné archivní materiály, ale 

zmiňuje ji kniha Pavla Kobetiče
224

 i Ivo Šulce.
225

 Je to jednopatrová budova u 

hlavní silnice na Nasavrky, která měla v prvním patře místnosti pro bydlení a 
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v přízemí obchod. Stejná situace informačních zdrojŧ panuje i pro úpravu staršího 

domu č. p. 26, tedy dnešní restaurace U Zámku.  

V knize Ivo Šulce je zmiňována výstavba školy v obci Ctětín mezi lety 1893–

1896,
226

 ale podle dochovaných pramenŧ byla škola dokončena a posvěcena 

svému účelu uţ roku 1894. Jan Schmoranz u této stavby vytvářel plány na 

přístavbu a navýšení školy o patro,
227

 ale samotnou stavbu prováděla firma 

Františka Manycha z Hlinska. Nejednalo se o novou stavbu, ale pouze o rozšíření 

stavby stávající.
228

 Pŧvodní stavba byla vystavěna uţ roku 1866 Benediktem 

Škvorem, ale kvŧli nárŧstu ţactva muselo dojít několikrát k rozšíření tříd.    

Jan Schmoranz stavěl i několik obytných domŧ ve Slatiňanech a v Chrudimi, 

jak dokládá mnoho nepřímých dŧkazŧ. Jedním z nich mohou být účty v Hlavní 

knize obce, ústavu chudých a místní školní rady, kde Jan zaplatil „za udělení 

povolení ku stavbě 2 nových domků blíţe čís. pop. 161“.
229

 Dnes by to mohly být 

domy č. p. 200 a 201. Bohuţel k těmto stavbám, ani k dalším takto doloţitelným 

stavbám,
230

 nejsou dochovány ţádné přímé archivní dokumenty, které by 

potvrdily autorství Jana.  K tomu všemu se musí přičíst mnoţství dalších menších 

prací na údrţbě obecního, školního i kníţecího majetku, které Jan prováděl, a 

dodnes o tom svědčí mnoţství dochovaných účtŧ.  

Poslední stavbou, na které se Jan měl podílet, byla úprava zámku Konopiště 

pro následníka trŧnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Tato přestavba je 

zmiňována i v jednom z čísel Chrudimských novin,
231

 které zmiňuje, ţe Jan „na 

doporučení vídeňského profesora prováděl arcivévodovi d´Este přestavbu zámku 

Konopiště“.
232

 K této úpravě však nejsou doloţitelné plány. Správa zámku 

Konopiště zastává názor, ţe exteriéry rekonstruoval Josef Mocker, jak dokládají i 

plány v SOA Praha
233

 a interiéry František Schmoranz ml. To však popírá Pavel 
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Vlček ve své knize,
234

 kde píše, ţe na přestavbě spolupracoval František 

Schmoranz st.
235

 V monografii o Konopišti od Jana Galandauera a Dalibora 

Klusáka je uveden pouze František Schmoranz, ale rozsah prací či alespoň, zda se 

jedná o otce či syna, zde uvedeno není.
236

 I přes tyto zprávy bylo další hledání 

pramenŧ, které by k Janovi ukazovaly, bez úspěchu. Jediný, kdo reflektuje práci 

Jana na Konopišti je Ivo Šulc, který zastává názor, ţe Josef rekonstruoval kapli a 

Jan zbylé interiéry. Připouští však, ţe ty jsou někdy připisovány i Františku ml. 

Zprávy o výzdobě vnitřních prostor zámku nebyly dohledány ani v archivním 

fondu Správa zámku Konopiště,
237

 který je věnován hlavně počátku 20. století. 

Pŧdorysné plány zámku z druhé poloviny 19. století jsou uloţeny ve fondu 

Velkostatek Konopiště, ovšem jsou provedeny pouze tiskem bez signatury
238

 a 

další plány či rozpočty nedokládají účast Schmoranzŧ na přestavbě.   

Otázka, kdo rekonstruoval interiéry zámku Konopiště pro arcivévodu 

Františka Ferdinanda d´Este, zŧstane v této práci nerozluštěna, protoţe ţádné 

přímé dŧkazy o tom, kdo se na výzdobě interiérŧ podílel, nejsou doloţitelné.   
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5. Chronologický výpis prací Jana Schmoranze 

Zde je pro přehlednost předloţen seznam staveb v chronologickém pořadí 

architekta a stavitele Jana Schmoranze. Uvedené roky v seznamu jsou pouze 

orientační a jsou odvozeny od datování plánŧ k jednotlivým stavbám.  

 

1882–1883? úprava interiérŧ zámku Konopiště pro arcivévodu Františka 

Ferdinanda d´Este (autorství nedoloţeno) 

1884–1885  stavba školy ve Slatiňanech (společně s otcem Františkem 

Schmoranzem st.).  

1885 úprava části Slatiňan – návrh na vznik nové ulice – dnes Spojovací 

1885   myslivna v Lipce u Horního Bradla 

1885  přístavba k myslivně v Kochánovicích 

1885  přístavba k myslivně v Chlumu u Bojanova 

1886   přístavba k myslivně v Rohozné 

1886  přístavba k myslivně v Proseči u Seče 

1887  přístavba k myslivně ve Smrčku 

1887   přístavba k myslivně ve Slavicích 

1887  kanál ve Slatiňanech mezi č. p. 91 a 82 (pod ulicí Spojovací) 

1888  přístavba u panského hostince v Lukavici 

1888  úprava kolem domu ředitele velkostatku ve Slatiňanech 

1889  plány pro cihelnu ve Slatiňanech (nerealizováno) 

1889  stáje pro taţný dobytek u hospodářského dvora v Pouchobradech  

1889   regulační plán Slatiňan 

1889 stavba obytného stavení u hospodářského dvora ve Slatiňanech 

(nerealizováno) 

1890   dělnické byty (asi ve Slatiňanech – na plánu neuvedeno) 

1890   rekonstrukce kníţecího domu č. p. 23 ve Vlčnově 

1890   stavba domu pro kníţecího hospodářského správce ve Slatiňanech 

1890   stavba lednice u č. p. 28 a č. p. 30 ve Slatiňanech 

1891   úprava domu č. p. 72 ve Slatiňanech 

1891   přestavba pivovaru ve Slatiňanech č. p. 16 v obytný dŧm 

1891 stavba stáje pro taţný dobytek v hospodářském dvoře v Třibřichách 

(dle plánŧ J. Kristena)  
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1892 dokumentace k nové stodole v Bítovanech (dle plánŧ J. Kristena) 

1892  úprava špýcharu v Libanicích na dělnické byty 

1893–1894  stavba školy ve Ctětíně 

1893–1899  stavba kníţecích maštalí (od prvního plánu aţ do smrti Jana)  

1894–1895  stavba rodinného domu, později slatiňanská radnice.  

1896   obecní plovárna (nerealizováno) 

1896 stavba nové stodoly u hospodářského dvora v Ţumberku (dle plánu 

V. Vízka) 

1896   přestavba kostela sv. Kunhuty v Polomi u Trhové Kamenice 

1897  přestavba bývalého lihovaru ve Slatiňanech v obytný dŧm 

1897  stavba dvou obytných domŧ ve Slatiňanech (nejspíše domy č. p. 

200 a 201) 

1897 stavba komína u pivovaru v Nasavrkách (ve spolupráci s firmou 

Antonína Dvořáka a Karla Fischera z Prahy) 

1898 stavba obytného domu č. p. 163 ve Slatiňanech 

1898 stavba odvodňovacího kanálu podél silnice Chrudim – Havlíčkŧv 

Brod ve Slatiňanech 
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Závěr 

Má práce si kladla za cíl poodhalit ţivot Jana Schmoranze, významného 

člena mnoha spolkŧ, zastupitelstev a v neposlední řadě architekta a stavitele 

Slatiňan druhé poloviny devatenáctého století. Zmapoval jsem jeho ţivot, činnost 

ve veřejném ţivotě a architektonickou práci. Takto komplexní zpracování tohoto 

tématu dodnes nikdo neprovedl, proto se má práce nemohla opírat o ţádnou 

monografickou literaturu, ale pouze o prameny z východočeských archivŧ. 

Jan Schmoranz ţil po celý svŧj ţivot ve stínu svého otce Františka 

Schmoranze st., který byl jedním z nejvýznamnějších architektŧ 19. století 

v Čechách, proto se na Jana víceméně zapomíná. Přitom to byl právě on, kdo měl 

otcovu prosperující firmu převzít a pokračovat v jeho řemesle. Rodinná tragédie 

tomu však zabránila a Jan zemřel ještě dříve, neţ mohl firmu zdědit. Po jeho i 

otcově smrti převzal rodinnou architektonickou a stavitelskou kancelář Janŧv syn 

Gustav, který však nejspíše nezdědil podnikatelského ducha svých předkŧ a jeho 

firma se podílela jen na menších stavbách v období první republiky. Druhá 

světová válka pak činnost kanceláře ukončila a Gustav po válce nastoupil do 

státních sluţeb u stavebních úřadŧ.  

I kdyţ se práce Jana nemŧţe v mnohém rovnat práci jeho otce či bratra 

Františka ml., je pozoruhodné, kolik dokázal zvládnout ve svém ţivotě veřejných 

funkcí. Samozřejmě viděl inspiraci u otce, který také zastával mnohé úřady, ale 

rozhodně ne v takové míře, jako Jan. Byl to právě on, kdo ve Slatiňanech zaloţil 

první veřejnou knihovnu v kraji, vedl po celý svŧj ţivot slatiňanské hasiče a 

vystupoval v mnoha dalších spolcích. Ve své práci jsem se snaţil nastínit všechny 

funkce, ve kterých Jan vystupoval, přesto věřím, ţe to není zdaleka vše a stále tu 

některé chybí, protoţe obsáhnout všechny komise, kterých byl jako člen obecního 

či okresního zastupitelstva součástí, je nemoţné. Je moţné soudit, ţe podíl 

v mnoha úřadech mu zajistil zakázky, a i z dnešního pohledu by jeho činnost byla 

hodnocena jako střet zájmŧ, přesto je nutno podotknout, ţe se Jan tomuto nařčení 

velmi bránil a jakmile někdo podobnou myšlenku vyslovil, byl ochotný okamţitě 

opustit danou funkci, jak dokládá spor v roce 1892 na obecních schŧzích ve 

Slatiňanech.  

Tvář východních Čech Jan Schmoranz ve srovnání se svým otcem 

stavitelsky tolik nepřetvořil, ale i tak vtiskl zejména Slatiňanŧm nezaměnitelnou 
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tvář, která je zde patrná dodnes. Po návratu ze studií ve Vídni se nejprve podílel 

na stavbě slatiňanské školy, ale dále se jeho práce nesoustředila na přestavby 

kostelŧ, tak jako tomu bylo u otce, protoţe František Schmoranz st. byl v době 

Janova ţivota stále velmi aktivní a jako ověřený architekt získával zakázky určitě 

mnohem snáze, neţ jeho mladý syn. I tak se dostal k přestavbě malého 

venkovského kostelíka v Polomi pro patronátní úřad kníţecí rodiny Auerspergŧ, 

se kterou byla jeho práce nesmazatelně spjata. Od velkostatku Nasavrky získával 

mnoţství zakázek uţ v osmdesátých letech 19. století a na konci jeho ţivota se 

jeho kariéra začala ubírat k větším zakázkám, které vyvrcholily stavbou kníţecích 

stájí v zámeckém parku ve Slatiňanech. Ty uţ však nestihl dokončit a závěrečné 

práce probíhaly ještě na počátku 20. století. V literatuře je Jan často povaţován za 

architekta těchto stájí, ale při svém výzkumu jsem zjistil, ţe byl pouze stavitelem, 

který poupravil plány anglických architektŧ, kteří podobu stájí pro Františka 

Josefa kníţete z Auerspergu vytvořili.  

Významnou prací na konci 19. století pro Chrudim byla stavba Okresního 

jubilejního domu. Tuto zakázku Jan získal díky seškrtání rozpočtu na tuto stavbu 

a odklonění prostředkŧ na budování Prŧmyslového muzea východních Čech. I 

přesto se Chrudim dočkala dŧstojné budovy, která zapadala do celkové podoby 

městské architektury.  

Nezodpovězenou otázkou zŧstává podíl a rozsah prací Jana Schmoranze 

na úpravách zámku Konopiště pro arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. I přes 

velkou snahu jsem ţádné plány k tomuto projektu nenašel a pátrání je otevřené 

pro další badatele, kteří se budou dílem rodiny Schmoranzŧ zabývat.  

Jan Schmoranz byl svázán s dobou, ve které tvořil, a tak jeho tvorba příliš 

nevystupuje z dobového architektonického koloritu. Většina jeho staveb je ve 

stylu neorenesance, které byl věrný u slatiňanské školy, svého domu č. p. 36 i 

okresního zastupitelstva a mnoha dalších.  Nejspíše se nedostane do učebnic dějin 

umění konce 19. století, přesto bych rád zdŧraznil jeho přínos pro rozvoj 

Chrudimi, Slatiňan a okolí. Jeho stavby nejsou přelomová díla a neoslňují 

radikálním přístupem, vţdy však byly příkladem poučení, profesionální a poctivé 

architektury, jeţ kladla dŧraz na pečlivost provedení, čistý detail a porozumění 

místu, pro které stavby navrhoval. František Schmoranz st. Slatiňany budoval ve 

škrovádském pískovci, Jan na to navázal cihlou a jeho syn Gustav pokračoval 

ţelezobetonem.  
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Závěrem chci zdŧraznit Janovo nezištné nasazení při organizování 

mnohých slavností, hasičských cvičení i hašení skutečných poţárŧ. Byl to člověk, 

kterému nebyla lhostejná podoba okolí, v němţ ţil, a snaţil se zlepšit podmínky 

ţivota obyvatel ve Slatiňanech na konci 19. století. Na konec své práce bych si 

dovolil ještě zacitovat z novin Český východ, které vyšly několik dní po smrti 

Jana: „…Byl muţem pracovitým na poli veřejného ţivota a vlastencem horlivým. 

Rovněţ tak milým a bodrým společníkem byl, veselé letory, všude vítaným. Skon 

mladého pana Schmoranze, jakkoliv pováţlivá choroba jeho byla v kruzích 

četných jeho přátel a známých s upřímným účastenstvím sledována, přes to bolně 

kaţdého překvapil a dojal; nikdo nechtěl věřiti, ţe by tak zdravý, silný, mladý muţ 

mohl podlehnouti“.
239

  

                                                 
239

 Český východ, Chrudimské noviny roč. 22, č. 21, 1899.   
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Obr. 1. Fotografie rodiny Schmoranzŧ. V horní řadě druhý zleva Josef, dále Jan a pátý zleva 

Gustav Schmoranzovi. Busta zcela vlevo patří Františkovi ml. a otec rodiny sedí uprostřed 

fotografie. 

Obr. 2. Jan Schmoranz.  
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Obr. 3. Parte Jana Schmoranze vydané v periodiku Český východ. 

Obr. 4. Historický pohled na školu ve Slatiňanech.  
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Obr. 5. Dŧm č. p. 36. Dříve dŧm Jana Schmoranze, dnes Městský úřad 

Slatiňany.   

Obr. 6. Plán kníţecích maštalí od bratrŧ Manningŧ z Velké Británie.  
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Obr. 7. Kníţecí maštale ve Slatiňanech v současnosti.  

Obr. 8. Kostel sv. Kunhuty v Polomi.  
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Obr. 9. Plán obytného domu ve Slatiňanech u č. p. 148.  

Obr. 10. Plán Jubilejního okresního domu v Chrudimi. Hlavní prŧčelí 

směrem do náměstí.  
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Obr. 10. Plán Jubilejního okresního domu v Chrudimi. Hlavní prŧčelí směrem do 

náměstí. Zdroj: NTM, AAS, f. 44 Schmoranz, inv. č. 20061002/04. 

 

 

 

 

 

 

 


