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Hana Skočková 

Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (8)   
Calvého dům, U zlatého kříže, U Kočků čp 147/I., Jilská 9 
 
Velký, navenek barokní dům na nároží Karlovy a Jalovcové ulice patří k nejstarším na území Starého Měs-
ta. V jeho sklepě se zachovaly pozůstatky rozlehlého románského domu vystavěného snad koncem 12. sto-
letí. Dům byl celokamenný na ploše 13 x 12 m. 
 

První písemné zprávy jsou teprve z padesátých let 14. století, kdy patřil 
Kryštofovi Bavorovi, Němci z Bavorska. V r. 1364 byl dům zvaný Auf 
dem Striff, od přestavby v r. 1510 až do 19. století měl znamení 
U zlatého kříže, nebo podle nátěru byl také nazýván Červený dům, 
podle majitelů Pesoldovský nebo Calvého dům. Na průčelí je nyní  
nápis U Kočků, což je novodobé označení podle majitele.  
 
Původně se v něm usazovali zlatníci, později jiní movití měšťané.  
Václav z Vlkanova jej ke konci 16. století renesančně přestavěl. Ester 
Teyflová, která ve svém druhém domě čp 463 (Teyfelhaus) hostila krá-
le Fridricha Falckého, byla po prohrané bitvě na Bílé hoře potrestána 
vypleněním obou domů a pokutou 2000 kop míšeňských. Její potomci 
neměli peníze na údržbu a když byl dům prodán r. 1685 kupci Antoní-
nu Minettimu, byl velmi zchátralý. Byl opraven, další majitelé Bullové 

z Bullenau jej zrekonstruovali do dnešní podoby v roce 1736. Tehdy byly vytvořeny štukové ozdoby a plas-
tikami zdobený portál. Podle tehdejšího červeného nátěru se mu začalo říkat i Červený dům. 
 
26. března 1763 byl dům U zlatého kříže prodán pro dluhy za 15 200 zl. Karlu Calvimu. Ani ten jej však 
neudržel pro svůj rod. Dluhy, které vázly na domě, byly příliš veliké a tak došlo 6. 3. 1795 znovu 
k nucenému prodeji v dražbě. Za 18 070 zl. získala dům sice Anna Barbora Pirnerová , rozená Calvi, muse-
la jej však hned postoupit dále Janu Špalkovi a jeho ženě Anně.  
 
Po nich se dům dostal r. 1813 Anně Eckhardtové (rozená Poláčková, 5. generace mých předků), která jej 
r. 1829 postoupila své dceři Marii , provdané Chudobové (generace VI.). Po ní získal dům za 66 000 zl. 
v roce 1843 Josef Feyereisl, který zde pak hospodařil po několik desetiletí. Dům byl na hlavní komunikační 
ose Starého Města od Celetné ulice přes Staroměstské a Malé náměstí ulicí Jesuitskou ke Kamennému mos-
tu, na Malou Stranu a k Hradu. Místo bylo velmi atraktivní pro obchodníky, navíc v domě byl na konci  
18. století nejpřednější pražský zájezdní hostinec. 
 

V tomto domě si otevřel v r. 1782 malíř Jan Quirin Jahn (generace 
V.), významný představitel českého klasicismu, svůj obchod se suk-
nem, aby se snáze uživil. Po něm si najal obchodní místnosti Franz 
Zimmer a otevřel si zde první obchod uměleckými předměty v Praze.  
 
Bydleli zde Vojt ěch Chudoba s Marií r. Eckhardtovou  (gen. VI.) 
a narodily se zde jejich 3 děti, včetně Boženy  Chudobové / Voglové 
(*10. 10. 1836, † 1929, gen. VII.).  
Viz rody Eckhardt>Chudoba>Vogl>Jahn. 
 
Člověk neustále žasne nad krásou starých domů, kolem kterých třeba 
často chodil a netušil, že tam kdysi bydleli jeho předkové. Byla to pro 
mne velká radost bloudit po Starém Městě a Malé Straně s foto-
aparátem a pak vyhledávat v literatuře podrobnosti o těchto stavbách 
spojených s mou rodinou. 
 
 

_____________________________________ 
 
Popisy jednotlivých domů jsem čerpala převážně z článků Jiřího Čarka v Pražském sborníku historickém  
a z prací ještě několika autorů (Emanuel Poche, Josef a Eva Hrubešovi, Václav Ledvinka a další). 


