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Hana Skočková
Malé pokračování genealogické detektivky rodu Krinerů
Letos v červenci se mi ozval e-mailem pan Nenad N., Srb žijící ve Slovinsku s dotazem na rod Krinerů, kterým jsem
se zabývala v článku Genealogická detektivka aneb byli naši předci Krinerové z Krünu? (RR on-line 1.2011). Asi
o dva týdny  později jsem ještě dostala zprávu od pana Michala J. z Nové Bystřice, prapra ... vnuka Eufrosiny Krine-
rové (*1828) z města Jindřichova Hradce. Musela jsem ho zklamat, jím zmíněné manželské páry, její rodiče František
Kriner a Anna r. Raabová ani o generaci starší Antonín Kriner a Aloisie r. Dewertová žádnou návaznost na mé pražské
Krinery neměli. Podobně zápornou odpověď jsem posílala už před třemi roky do Brna panu Karlu S., potomku Bar-
toloměje Krinera (*23. 8. 1865 ve Stodu, † 10. 11. 1931 v Klatovech). Ani jeho předci František Kriner (1828 -1899)
a Karla r. Sobotková (1844 - ?) z Plzně, i Františkovi rodiče Jiří Kriner (~1792) a Markéta Monika r. Kautecká
(1898 - ?)  k potomkům pražských Krinerů nepatřili.

Naopak do Slovinska jsem mohla poslat kladnou odpověď, i když poněkud jinou, než tazatel očekával a maily mezi
Slovinskem a Českem se začaly rychle vyměňovat.  Základní informace zněla:
Manželka bratra pana N. je potomkem  rodu Lüftner, pravnučkou Elisabethy Lüftner Edl. von Krinnerstorff (1863 -
1956). V rodokmenu má Karla Lüftnera, který se narodil v Jičíně 23. 11. 1830. V roce 1902 byl povýšen do šlechtické-
ho stavu s přídomkem von Krinnerstorff  po příjmení své matky Elisabeth rozené Kriner. Jeho rodiče byli Johann
Lüftner (*1791), kontrolor vrchnostenského úřadu v Praze a Elisabetha Kriner (*1792, +1853).
Karl sloužil jako c. k. důstojník v Dubrovníku (dnes Chorvatsko) a tam se oženil s Paulou Klaić. Jejich dětmi byli
Eugen Lüftner Edl. von Krinnerstorff  (1861 - 1942), c. k. generalmajor a tit. Feldmarschalleutnant a dcera Elisabe-
tha (1863 - 1956) provdaná Bedjanić (Slovinsko).

Když jsem hledala své předky Krinery, vypisovala jsem z matrik všechny záznamy toho jména, případně i jen podob-
ných, což se tentokrát vyplatilo. Pan N. ze Slovinska bádal jen na internetových stránkách pražských policejních  při-
hlášek a v adresářích. Když jsme se oba dopracovali na číslo domu 490/I. (Železná 14), mohla jsem mu napsat žáda-
nou informaci. Jedná se o další větev Krinerů (původně psáno Grüner) v Praze, pocházející přímo z Krünu, kterou
jsem nedokázala zařadit. Nebyla spřízněná přímo s mnou hledanými větvemi původem z Mittenwaldu a z Wallgau
v Bavorsku. Musím zdůraznit, že Krün leží uprostřed mezi oběma těmito městy . Nakonec jsem zajela do Archivu hl.
m. Prahy, kde jsem v matrice našla sňatek Terezie Krinerové s Janem Lüftnerem, který můj původní odhad potvrdil.

G e n e r a c e  I.
I. Josef Grüner / Kriner (*÷1761, † 10.12.1830 v Praze, Staré Město 490/I.), obchodník z Krünu se oženil 2. ledna
1791 s Marií Annou Reiterovou (*÷1767, † 3. 5. 1813 v domě 490/I). Svědčili jim Anton Grüner a jeho manželka
Marie. Reiterové byli stejně jako bavorští Krinerové houslařská rodina v Mittenwaldu, ale v zápisu nebyl Mittenwald
zmíněn. Novomanželé bydleli v domě U zelené boty č.p. 196 > nové 486/I v Železné ulici 6, později U černé růže
(U páva, U bílého orla) čp. 200 > nové 490 v Železné 14. Tento dům koupil Josef Kriner  29. července 1797 a jeho
rodina tam žila až do třicátých let 19. století. Povoláním byl šmejdíř (Geschmeidler) - obchodník drobným kovovým
zbožím jako přezky, knoflíky, spony. Stejný sortiment prodávali i Tomáš Kriner (*~1720, † 25. 5. 1774) a jeho (prav-
děpodobně) synovec Jiří Kriner (*÷1755, † 26. 3. 1815), oba z Wallgau, o kterých jsem psala v původním článku.
V roce 1818 Josef  koupil dům čp. 648/II ve Štěpánské ulici, který pak patřil jeho synovi Antonínu Krinerovi. V letech
1818 - 1823 ve Štěpánské ulici u švagra žil též Johann Lüftner, tehdy konzeptspraktikant. Děti Josefa Grünera / Krine-
ra a Marie Anny Reiterové byly křtěny v kostele sv. Havla, většinou byly psány Grüner, v další generaci vždy Kriner.

1. Alžběta Marie Anna Grünerová *3. 11. 1791 v čp. 196 >486, † 6. 11. 1853, oo15. 8. 1818 Jan Tadeáš Lüftner.
2. Antonín Josef Grüner *17. 10. 1793 v čp. 196>486, † 29. 1. 1852 v čp. 648/II ve Štěpánské ulici.
3. Anna Terezie Grünerová *20. 7. 1795 v čp. 196>486, † 2. 10. 1822 v čp. 490/I.
4. Michal Václav Benedikt Grüner / Krüner *20. 9. 1797, obchodník v čp. 490/I. se oženil 16. 5. 1830 s Viktorií
    Savadiel (Zavadilová) *÷1804 v obci Nemyšl u Tábora. Měli dva syny narozené v Železné 14 (490/I.):
    1. Gustav Josef  Kriner *11. 7. 1831.
    2. Adolf  Josef  Kriner *30. 7. 1835.
5. Marie Terezie Grünerová *7. 4. 1800 v čp. 490/I.
6. Barbora Grünerová *2. 10. 1803, † 21. 5. 1803 v čp. 490/I.
7. Marie Magdalena Krünerová *29. 4. 1806 v čp. 490/I, † 29. 9. 1829 v 490/I.

G e n e r a c e  II.
II.1. Alžběta Krinerová (*3. 11. 1791, † 6. 11. 1853) se provdala u sv. Havla 15. 8. 1818 za Jana Tadeáše Lüftnera
(*16. 6. 1791, +10. 6. 1878 Plzeň), syna Jana Lüftnera, jircháře v Žihli 24 a Marie Anny Künzlové, dcery Kryštofa
Künzla, soukeníka z Plzně. Měli 3 děti: Marii Annu *1822, Alžbětu *1829 a Karla *23. 11. 1830 v Jičíně, viz níže
(Gen. III.3).  Alžběta Lüftnerová od roku 1831 bydlela u svého bratra Michala Krinera v Havelské čtvrti, Železné ul.
14 (490/I) V tomto domě žili a zemřeli i další Krinerové, zřejmě jejich příbuzní:
Ondřej Krinner (*÷1749, † 15. 3. 1800), obchodník olůvky (Bleistifthandler).
Antonín Grüner († 28. 1. 1803), věk nečitelný.
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Josef  Jiří Kriner z Krünu (*÷1787, † 1. 5. 1863). Ženil se tam 8. 1. 1843 také Franz Kriner (*8. 8. 1797 v Krünu,
†27. 4. 1878 v čp. 490/I), obchodník z Krünu v Bavorsku s Marií Neunerovou (*23. 3. 1807, † 3. 4. 1870 v čp.
490/I), dcerou houslaře z Mittenwaldu.

G e  n e r a c e  III.
III.3. Karel Lüftner (*23. 11. 1830 v Jičíně), syn Jana Lüftnera a Alžběty Krinerové, c. k. major  36. pěšího  pluku
barona Ziemichla, byl v roce 1902 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem von Krinnerstorff. S manželkou
Paulou Klaič z Dubrovníka (Chorvatsko) měl syna a dvě dcery.
1. Eugen Lüftner  von Krinnerstorff (*1. 8. 1861 v Jičíně, † 26. 4. 1942) velel od roku 1913 jihlavskému 81. pěšímu
pluku. Za 1. světové války byl c. k. generálmajorem a pak polním maršálem.
2. Elisabeth *26. 9. 1863, † 1956, provdaná Bedjanič (Slovinsko).
3. Anna *6. 9. 1865, † 26. 11. 1874.

Když se mi podařilo rozluštit rodiště Jan Lüftnera Scheles jako Žihli (SOA Plzeň), pan N. tam našel hned dva Jany
Lüftnery narozené v roce 1791:
1) Jan Jakub Lüftner *14.1.1791 v Žihli 78, otec Jan Lüftner, měšťan a kožešník, matka Anna Marie, dcera Augustina
Lüftnera, krejčího.
2) Jan Tadeáš Lüftner *16. 6. 1791, otec Jan Lüftner, měšťan a jirchář, matka Marie Anna, dcera Kryštofa Künzla,
měšťana a soukeníka. Problém jsem vyřešila návštěvou AHMP, kde jsem v zápisu sňatku našla, že Alžbětu Krinero-
vou si vzal ten mladší Jan Tadeáš.

Pan N. se v začátku naší korespondence zmínil o dalších příbuzných Lüftnerech, kteří vlastnili v Praze železářství. I to
se mi podařilo uvést na pravou míru. Tento Karel Lüftner  (*23. 11. 1823  v Tlestkách 8, † 1897)  byl synem Jana
Lüftnera, kováře z Otěvěk a Anny Alžběty Seidlové z Drahouše. Vyučil se ve věhlasném železářství u Rotta v Praze.
V roce 1852 požádal o povolení k podnikání a koupil dům vč. živnosti na Staroměstském náměstí 460/1. Potom ote-
vřel obchod v Sirkové (nyní Melantrichově) ulici, v roce 1896 ještě obchodní dům na Václavském náměstí 7 (palác
Diamant).  S manželkou Paulinou r. Kutschereuther (*1834 v Jesenici) se brali r. 1853 v kostele sv. Jiljí v Praze.
Z manželství se narodilo 11 dětí.  Později K. Lüftner založil továrnu na podkůvky na boty a drobné železářské zboží
v Jesenici u Rakovníka. Jeho potomci pražský obchodní dům za 1. republiky prodali a koupili Vrtbovský palác
na Malé Straně. Současný majitel jesenické továrny založil v objektu malé museum, které zakladatele a jeho další
osudy připomíná na webové stránce http://www.jesenickatovarna.cz.

Všem zájemcům o rod Kriner jsem odpověděla a leccos doplnila. Bohužel pan Bernhard Kriner, majitel alpské chaty
Mittenwalder Hütte,  Schöttlkarspitzstr. 7, 82494 Krün, kde loni přespal náš syn Marek při jednom ze svých horole-
zeckých výletů, můj dlouhý e-mail o rodině Krinerů jen přečetl, ale k mému zklamání mi neodpověděl.

Také se v srpnu ozval po přečtení článku Rod Frenzl - Doplněk k Tajemství rodu Michala Viewegha (RR 2.2014) pan
Gergely G. (zřejmě Slovák), který se chtěl dozvědět více o potomcích JUDr. Bernarda Frenzla (1852-1920) a jeho
manželky Julie Čapkové (1860-1941)  -  jména vnoučat a zda ještě žijí jejich potomci. Toto byla část rodu, kterou
zpracoval můj spoluautor Ing. Ivan Herynk, proto jsem mu požadavek přeposlala. Podle něj pan G. zřejmě zjišťuje
případné žijící dědice Jaromíra (Jerryho) Frenzla, který zemřel r. 2014 v San Francisku, USA. Byl to syn Čeňka
Frenzla (1888-1974) a jeho první manželky Vlasty Nekolové (1899-1922). S houževnatostí jemu vlastní už navazuje
kontakty s potomky Emila Frenzla a usilovně hledá i další.

    

Dům U bílého orla. K rodopisu se mj. nezbytně váže místopis. A tak
nejsou bez zajímavosti ani někdejší sídla autorčiných předků. Většinou
dodnes patří mezi domy a paláce, jež vytvářejí onen nezaměnitelný
kolorit pražského Starého Města. Jedním z nich je i dům v Železné ulici,
zvaný U bílého orla,  který p. Hana Skočková  uvádí v dnešním článku
(odstavec Generace II.)  V současnosti dům prošel rekonstrukcí, takže
přízemí a 1. poschodí už vypadá jinak, pro nás zcela nezajímavě. Nabí-
zíme pohled jen na původní část průčelí.

„Původní budova byla postavena na místě starší středověké stavby,
označení je doloženo od roku 1630. Současná stavba byla nově posta-
vena roku 1894 podle projektu Otto Tilleho a Ferdinanda Prokůpka.“
(http://mapy.cz).

(red.)


