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Hana Skočková 

Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (7)   
 
Osecký (Sedlecký) dům čp. 447/I.,  
palác opatů oseckých (sedleckých),  
Dominikánská, nyní Jilská 10. 
 
 
Rozlehlý palácový komplex se nachází mezi Jilskou, Mi-
chalskou a Vejvodovou ulicí. Tvoří dvojdílnou dispozici, 
složenou z pěti budov se dvěma dvory. Východní část 
(do Michalské ulice) byla zmíněna r. 1355 jako dům opata 
v Sedlci u Kutné Hory. Dne 13. února 1379 se v tomto 
domě konalo shromáždění prelátů, na němž byly vyhlášeny 
rozsudky papeže Urbana VI. proti kardinálům, kteří se 
účastnili v Avignonu volby vzdoropapeže Klimenta VII.  
 
 
Po vypuknutí husitské revoluce byl dům sedleckému opatu odňat, v následujících staletích ho drželi Popelové, Hasiš-
tejnští a další šlechtici.  Během 17. století velmi zpustnul, v roce 1694 ho koupil cisterciácký klášter v Oseku a po 
celkové rekonstrukci v něm zřídil seminář. Jádro celého domu je gotické, dnešní vzhled je raně barokní s mohutným 
portálem s maskou v klenáku. Protože dům byl šlechtickým nebo církevním majetkem, nikdy neměl domovní zname-
ní. Rekonstruován byl v roce 1930. 
 
 

Naše rodová větev Jahnů se nazývala Jahnové 
z Oseckého domu, protože její členové dědičně za-
stupovali opaty Oseckého kláštera ve správě jejich 
domu na Starém Městě pražském. Bydlely tam a  
rodily se čtyři generace Jahnů. Dne 1. července 1734 
osecký prelát Hieronymus Besnecker pověřil správou 
domu Jakuba Vavřince Jahna (10. 8. 1706, † 21. 5. 
1767, generace IV.). Následoval jeho syn, barokní 
malíř Jan Jakub Quirin Jahn (gen.V.) Posledním 
správcem tohoto klášterního majetku v Praze byl 
vinohradský advokát JUDr. Bedřich Jahn (*20. 4. 
1846,  † 30. 4. 1917, generace VIII.). 
 
Po tragédii, kdy v domě zemřeli náhle Jiljí Vratislav 
Jahn, jeho manželka a vnuk na chřipku, byl jejich byt 
na prodej. Koupil ho profesor August Bělohoubek 
(1847 - 1908), farmakolog, bratr prof. Antonína Bělo-
houbka, chemika, který forensně zkoumal inkousty 
použité v rukopisech Královédvorském a Zeleno-
horském. 
 
V létě 2014 se na mne obrátil pan MUDr. M. P., jehož 
rodina bydlí v Oseckém domě od r. 1960. Zajímal ho 
osud historického domu a jeho obyvatelé, tím se do-
stal k rodině Jahnů a ke mně. Dokonce vypátral, že 
Jiljí Vratislav Jahn (*1838 v Pardubicích, † 1902 
v Praze) z pardubické větve Jahnů se přestěhoval do 
Oseckého domu do bytu s domácí kaplí, což je byt, 
který obývají jeho rodiče.  
  
Prohlídka domu, kde žilo mnoho generací mých před-
ků pro mne byla zajímavým zážitkem, i když byl inte-
riér zcela změněný. Půdorys pokoje s obloukovou zdí 
dává tušit, že tam bývala domácí kaple. 

 
Dům oseckých opatů je registrován jako chráněná památka, rejstříkové číslo 44520/1-227, ochrana od 1. 1. 1964. 
 
  


