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Hana Skočková

Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (5)
Dům U Kleů, čp. 480/I., Staroměstské náměstí 24, naproti orloji
Dnešními řádky doplňuji svá rodopisná zjištění ke stopám, které rodiny Krinerů a Jahnů zanechaly v pražském
místopisu. Text navazuje na rodopisné poznatky o Krinerech v článku Genealogická detektivka (RR on-line 1- 2011).
Dům vystřídal tři znamení. V letech 1434 - 1510 se píše o domě U srpů,
v polovině 17. století U zlatého vlka a asi od r. 1690 se jmenoval U červené
lišky. Toto znamení trvalo ještě v 19. století, ale zaniklo a na jeho místo byl
osazen novodobý reliéf Madony. Podzemí ukrývá zbytky románského
domu, dnešní podoba je barokní. Stavba pochází z roku 1694. Dal ji provést
František Theofil Kleo z Roudného. Původní vzhled nebyl celkem porušen,
i když dům musel být opravován po pruském bombardování Prahy r. 1757.
Má široké loubí, portál zdobí typický maskaron.
Dějiny domu začínají r. 1401, kdy jej koupil Petr Čáslavský, 1424 za 100 kop ho koupila
Markéta, vdova Laurinova., následovali šenkýř, mydlář i Jan s kuriózním jménem Zlá
Kačka, které měl i jeho potomek Václav Zlá Kačka. Ten ke konci života „vyhazoval
hrnce na rynk, lil vodu na kramářky, dokonce udeřil z děla nevelkýho k rathouzu.“ Proto
jeho kšaft byl zrušen a dům získaly děti Petra Hlavsy z Liboslavě. Za 1500 kop jej získal
r. 1658 Jan Václav Kleo z Roudného, jehož výše zmíněný syn František Theofil Kleo
z Roudného jej kompletně přestavěl. Od roku 1787 jej až do konce 19. století držela
rodina Jabouckých.
Do tohoto domu se přiženil Jiří Kriner (generace mých předků B,V.), když si vzal svou
první manželku Annu Leischmillerovou. Zřejmě zde měl svůj šmejdířský (galanterní)
obchod. Zde se narodily všechny jeho děti včetně Peregrina Krinera, rytíře z Eibsee
(generace B,VI.), který se narodil 5. srpna 1809 druhé manželce Jiřího Krinera Antonii
roz. Tobischové.

Dějinami objektu se osobně zabýval uměnovědec a památkář Rudolf Kuchynka. Jeho pojednání doprovázené
dokumentárními snímky F. Dvořáka podrobně připomíná, jak to před sto lety vypadalo v někdejším rodném domě
Peregrina Krinera, budoucího vojenského lékaře a rytíře z Eibsee (*5. 8. 1809 Praha, † 9. 9. 1871 Salzburg). Text
přinesl Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze, ročník XX., 1912, č. 4 (prosinec) na str. 178-181.

Rudolf Kuchynka

Dům čp. 480 na Staroměstském rynku v Praze
Málo jest měšťanských domů v Praze, jejichž architektura v souladu s vnitřní bohatou výzdobou vyrovnala by se domu
čp. 480 (nyní majitele p. Gerlického) na Staroměstském náměstí. Ponechávaje historikům vylíčení dějů této starodávné
budovy hodlám jen upozorniti několika vyobrazeními na vábné její průčelí a vnitřní štukatérskou a malířskou výzdobu
za tím účelem, aby vyobrazení ta sloužila jako srovnávací materiál při určování umělců, vytvořivších tato díla.
Dům čp. 480 stojí v malebné řadě budov proti věži staroměstské radnice. Jeho
čtyřosé průčelí ze sklonku 17. století otevřeno je v přízemku do loubí dvěma
oblouky, jejichž široké, hladké plochy kontrastují s bohatě členěnou výzdobou
dvou pater. Po bocích fasády probíhají oběma patry dva mocné pilastry
s hladkými dříky a korintskými hlavicemi. Okna šambránami vroubená kryta
jsou v prvním patře štítovými nástavci segmentovými, ve druhém trojúhelnými,
nad nimiž ukončuje průčelí bohatě členěné kladí s metopami a konsolkovou
římsou mocně vystouplou. Z ní vyrůstá balustráda sestavená z pilířků a kuželů.
Konce balustrády zdobí poprsí římských imperátorů. Nad jejím středem pne se
pak altán s dvěma okny, pokrytý stanovou střechou, kterou je stupňovité
ukončení fasády šťastně rozřešeno. Fasáda zachovala i při občasném obnovování
dosti dobře svůj původní ráz, jak jeví se na Morstadtově kresbě vyryté H.
Winklerem a vydané Karlem Andréem v Praze jako 21. list alba „Ansichte von
Prag“. Změna je jen v tom, že znak neb domovní znamení umístěné pod okny
1. patra zaměněno bylo novodobým reliefem Madonny a že ornamentální
výzdoba nad okny střešního altánu byla otlučena.
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Z loubí vchází se portálem s maskaronem v klenáku do průjezdu, odkud přímo proti hlavnímu vchodu vystupují
schody do vyšších pater. Vstup k nim je uzavřen dvojkřídlými mřížovými dveřmi se světlíkovou mříží, mistrně kutými.
Po pravém boku schodiště se světlíkem zachovalo se zábradlí z dřevěných kuželů s akantovými listy na dříku. Ze
schodiště vstupuje se do prostranné síně, odkud vcházelo se do jednotlivých místností dveřmi, jejichž veřeje mají
dosud ucha a klapky. Strop síně pokryt je štukatérskou prací, dekorace kolem lištami orámovaných polí, určených pro
malbu. Po malbách však není stopy. Na podestách schodiště k 1. a 2. patru zachovaly se niky se štukovou mušlí. Na
straně dvorní vstupovalo se ze síně na pavlač, jejíž zábradlí z kamenných kuželů se dosud také zachovalo.
Stropy čtyř prostranných místností 1. patra zdobeny jsou opět krásnou prací štukatérskou z let 1700-1710. Škoda jen,
že častým bílením utrpěla štuka na své ostrosti. Také malby v zrcadlech stropů jsou poškozeny prodlením doby
zejména kouřem a nevhodným přemalováním. Proto není možné dobu jejich vzniku bezpečně stanovit. V přítomné
době [koncem r. 1912] užívá se místností kdysi s přepychem vypravených jako skladiště velkoobchodu s kožešinami
firmy J. Z. Schütz, jejíž úřednictvo váží si těchto uměleckých památek a s pietou zatím dbá o jejich zachování.

Strop prvního pokoje okrášlen je štukem utvořeným z rozhozených ratolestí a květů (obrázek 1). Vyplňují celou jeho
plochu, nechávajíce v rozích místo pro orly s rozpjatými křídly a ve středu okrajů pak místo pro kartuš s dvěma
andílky. Ve středu stropní plochy je neorámované hladké pole pro zašlou již malbu dvou poletujících a objímajících se
žen. Mezi nimi se vznáší andílek s rohem hojnosti. Druhý pokoj má ve středu stropu malované obdélné zrcadlo
s oblamovaným rámem. Uprostřed obrazu vznáší se ověnčená Flora, kolem níž poletují tři géniové s květy. Obraz je
značně zašlý a olejovými barvami přemalován. Ostatní plocha stropu vyplněna je bohatou štukaturou z částí
rostlinných, s fauny a kartušemi, vyplněnými hlavami imperátorů. Ve středu podélných stran jsou v kartuši plasticky
zobrazeny lovy na lišku a medvěda (obr. 2).

Třetí, nejmenší pokoj, původně asi vstupní místnost bytu, v půdorysu čtvercový sklenut je plackou, jejíž střed
je vyplněn kruhovitým vyobrazením Venuše sedící v oblacích. Kolem ní poletují andílkové. Jeden s lukem a toulcem,
druhý s tamburinou. Jiní čtyři andílkové nesou girlandu pestrých květů, rozloženou kolem celého obrazu (obr. 3).
Obraz malovaný světlými temperovými barvami byl zcela zabílen a teprve nedávno odhalen. Kompozice je ladná,
ale těla andílků tu a tam nesprávná. Ostatní plocha klenby je vyplněna štukovým dekorem z kdysi zlacených
girland, které drží stojící dětské postavy na konsolkách (obr. 4). Orámovaná pole v pendentivech klenby jsou zdobena
malovanými poprsími dam v oválovém rámování, obklopeném pestrými květy. Z těchto čtyř maleb zachovala
se v dobrém stavu pouze jediná. Také podélné výplně koutů pod těmito malbami oživeny jsou štukovými vázami,
z nichž vystupují růžové keře.
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Čtvrtý pokoj: ve středu stropu je oválný obraz představující skupinu olympských bohů v oblacích. V centru sedí
Jupiter s orlem maje po pravici Juno s pávem, u jejich nohou zaujal místo Herkules se lví kůží a obuškem. Napravo od
střední skupiny sedí proti sobě Ceres s ovocem a Neptun s nádobou a vidlicí, výše pak Bakchus s pohárem a andílkové
s girlandami květů. Z levé strany přistupují Diana se psem, Apollo s varytem a Venuše s květy (obr. 5). Obraz je
malován šťavnatými olejovými barvami a také jeví mnohé vady v kresbě, z nichž nejvíce zaráží nepřirozené obrácení
Herkulových nohou.

Kolem rámu obrazu táhne se široký pás vždy s párem vybájených zvířat - mořských koníků, jelenů jen s předníma
nohama, ploutvemi a fantastickým ohonem (obr. 6). Zbývající plochu stropu vyplňují putti s girlandami, pnoucími se
od kartuší, v nichž ženské osoby personifikují čtyři roční doby (obr. 7). Na dvoře domu, kam i z Kožní ulice dlouhým
průjezdem možno je přijíti, zachovala se výklenková kaplička se sochou Jana Nepomuckého, se štukovou výzdobou
a kovanou mříží z první poloviny 18. století.------------------------------------------------------------------------------Psáno r. 1912

Na současném celkovém záběru je dům 480/24 zcela vpravo.

