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Hana Skočková 
Krinerové v Horním Bavorsku 
 
Rodopisný badatel pan Nenad Novakovič mne navedl na další velmi zajímavou větev Krinerů 
z Jachenau, a tak mohu ještě navázat na články o Krinerech v  RR on-line 13, 2011, 1,  s. 1-3 a 17, 
2015, 3, s. 5-6. 
 
Jachenau leží 80 km jižně od Mnichova, severovýchodně od Wallgau. Je to 15 km dlouhé idylické 
údolí říčky Jachen, která odvodňuje jezero Walchensee do řeky Isar v Horním Bavorsku. Lázeňské 
a rekreační středisko leží v nadmořské výšce 790 m, má 842 obyvatel. V údolí, jehož starý název 
byl Nazareth sub Monte, je typické rozptýlené osídlení. 

 
Údolí Jachenau kolem r. 1185 patřilo 
benediktinskému klášteru 
Benediktenbeuern. Písemně je 
zmíněno v r. 1192, kdy je augsburský 
biskup Udaschalk dal benediktinům 
výměnou za majetek v Uttingu. Kostel 
sv. Mikuláše byl vysvěcen 17.3.1291. 
Tehdy tam existovalo sedm statků, 
mezi nimi i Gerunershof, který až do  
r. 1500 byl pojmenovaný Krinner, pak 
jako Luitpoldershof. 
 
 
 
 

Už mezi prvními osadníky v Jachenau  se ve 12. století vyskytl příchozí z Krünu Kriner (Grüner, 
Geroner), který se usadil v dnešním Luitpolder Hof č. 49 (viz další obrázek). Tento statek, třetí 
největší a jeden z nejhezčích v Jachenautal, leží pod jižním svahem Bene-diktenwand (1801 m) 
v řadě dvorů mezi  Niggel a Mühle.  Zimní nízko položené slunce na něj přes hradbu hor nezasvítí 
téměř dva měsíce, přesněji od 25. listopadu do 17. ledna. Tento jev je zřejmý ve statcích Lain č. 48 
a Luitpolder č. 49. Jsou proto zvány Stínové dvory (Schattenhöfe). Naopak v létě během 
vegetačního období jsou osvětlené nejdéle. Dá se předpokládat, že  osadníci ve 12. století už 
přesně toto věděli. 
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……………. 
Mezi předky rodů Köck – Landes byli i nejstarší Krinerové v Jachenau, a to podle genealogických 
stránek na adrese http://genealogie-selmayr.de/index.php?id=289. 
 
12. generace (2048 předků) 
poř. č. 2240 Kunz  (Chunrath, Konrad, Konz) Zwerger * ~1400 Walchensee, + po 1465, mlynář 
ve Walchensee, r. 1458 zaznamenán jako Tafernwirt. Dostal r. 1440 od opata Thomase 
z Benediktenbeuern povolení vybudovat a provozovat mlýn. Jeho manželka: 
poř. č. 2241 Agnes Krinner (Grüner) *~1400 v Jachenau, + po 1459 ve Walchensee 
Jejich děti: 
1.Wolfgang *~1455, Fischmeister v Kochel 
2. Oswald 
3. Anna, oo Heinz, Fischmeister v Kochel 
 
13. generace (4096 předků) Rodiče Agnes Krinnerové 
4482 Hainrich Krinner (Grüner) *?, + 1459 v Jachenau, oo před 1385 
4483 Anna Pfister *?, +? 
 
14. generace (9192 předků) Rodiče Anny Pfisterové 
8966 Ludwig Pfister *?, +? z Riedu, oo před 1360 
8967 Kuni *?, +? 
 
Krinner (Geroner) – jméno je odvozeno od názvu města Krün. Nositelé jména Krinner byli 
poddanými benediktinského kláštera  a pravděpodobně patřili k prvním osadníkům v Jachenau už 
v období zakládání osad v roce 1100. V klášterním urbáři  z Benediktenbeuern z roku 1270 (Státní 
archiv v Mnichově) nacházíme zmíněnu Geronerovu salaš (Schweige von Geroner), která byla  
jmenována mezi 18 salašemi v Jachenau. Jako svědek byl r. 1295 zmíněn Geroner z Jachnawe. 
Podle gruntovnice v r. 1441 sedí na dvoře (nynějšího č. 49) Krinner,  později je dvůr nazýván 
„Luitpolder Hof“ č. 49. V roce 1275 byl jedním ze statků v údolí Jachenau, jež měly předepsáno 
při klučení odevzdávat pronajímateli 200 sýrů ročně.  
 
Děti Hainricha a Anny Krinnerových 
1. Leopold přijímá r. 1448 dvůr 
2. Agnes (2241) +po 1459 ve Walchensee, oo před 1440 s Kunz Zwerger.  
    Zdědila po prarodičích Ludwigu a Kunigundě Pfisterových majetek v Ried r. 1459. 
3. Hainz, oo, přebírá r. 1475 loděnici „Lain“ č. 48, původně od „Luitpolder“ 
4. Walburga, oo 1459 s Ull (Ulrich) März, na dvoře  Jachenau č. 18 („Lettner“,  
    přechází na syna Petra Märze) a č. 19 („Lipp“ přechází na syna Kašpara Märze).  
 
Výsledky svých posledních zjištění mohu nakonec ještě doplnit malou místopisnou poznámkou. 
Klášter Buron (Benediktenbeuern) založil v letech 725 – 728 Karel Martel (franský majordomus) 
během dvou tažení do Bavorska jako strážní a velitelskou základnu na strategicky výhodném 
místě. V letech 739 – 740 zde bylo založeno benediktinské opatství. O několik let později mu 
Karel Veliký věnoval relikvii – pravou paži sv. Benedikta. Klášter Buron byl přejmenován  
na Benediktenburanum, z čehož vzniklo současné jméno Benediktenbauern. 
 

 


