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Hana Skočková

Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (3)
Dům U modrého jelena, Richtrův, čp 459/I., Malé náměstí 11
Skládal se z několika původních domů:
U mouřenínů z roku 1414, U vlčího hrdla
z r. 1533, U sv. Václava 1486, U modrého
jelena z r. 1635. V domě byla před r. 1400
jedna z prvních pražských lékáren. Stavba
vyniká krásným klasicistním portálem
z počátku 19. století (obnoven v roce 1945).
Hlavní přestavba ze dvou domů kolem
r. 1720, rokokové štukatury z r. 1760
a z konce 18. století (před 1798), kdy jej
koupil Alois Arioli, majitel velké soukromé
obrazárny.

V roce 1836 ho koupili manželé Richtrovi, kteří ho r. 1862 věnovali chudobinci. Domem vede průchod do Michalské ulice. Bydleli zde určitý čas Jan Kriner a Anna Fojtová, která tam 28. 12.
1799 zemřela (můj rod, generace A. V.).
Dům U tří králů, Teyflův dům čp 463/I., Melantrichova 15

Dům postavený na místě dvou gotických
domů sloučených po r. 1603, v roce 1741
zvýšených o třetí patro. Tím vznikl honosný dům palácového typu s arkádovým
nádvořím, průchozí do Michalské ulice.
Byl nazvaný podle někdejšího majitele a
stavebníka
bankéře
Jana
Teyfla
ze Zeilberka (začátek 17. století). U jeho
vdovy byl zde hostem Zimní král Fridrich
Falcký r. 1620. Z doby Teyflů je vzácný
portál vignolovského raně barokního klasicismu s pozdně renesančními arkádami,
kterými se prochází z Melantrichovy do
Michalské ulice.
Zevní průčelí a třetí patro domu je z doby, kdy patřil Františkovi Danielovi z Payerů. V roce
1770 patřil Melchioru Khernovi, bydleli v něm Jan Kriner a Anna Fojtová (generace předků
A1.V.). Narodila se v něm 16. 1. 1773 Barbora Krinerová / Jahnová (generace A1.VI.)
Dnešními řádky doplňuji svá zjištění ke stopám, které rodiny Krinerů a Jahnů zanechaly
v pražském místopisu. Text navazuje na rodopisné poznatky o Krinerech v článku Genealogická
detektivka (Rodopisná revue on-line 1, 2011), dále pak na dvě práce: Dům U železných dveří,
čp. 436 / I,, Michalská 19 (RR 2, léto 2011) a Dům U malé velryby čp. 453/ I., Jilská 24 (RR 3,
podzim 2011). Rozšiřuje také některé údaje, které přinesla Sága rodu Jahnů (tři díly, Rodopisná
revue č. 4, 2006 a RR 1, č. 2, 2007).

