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Pražské domy, kde kdysi žili moji předkové (2)
Dům „U malé velryby“ čp. 453/ I., Praha, Jilská 24
Býval bez znamení, až od roku 1707 dostal znamení „U velryby“ (ad Cete). Říkalo se mu „U malé velryby“ zřejmě proto, že na Malé Straně existoval dům „U velké velryby“. Jeho
fasáda pochází z konce 18. století, kdy byl majitelem Jakub
Zöldner. První zprávy jsou z let 1357 - 1364, kdy patřil Otíku Stukovi, který jej prodal r. 1357 za 30 kop Pešlínu nebo
Pešku postřihovači. Roku 1403 ho koupil krejčí Heslin Marold, pak se tu jako vlastníci vystřídali zlatník, šlojířník,
lazebník, několik ševců.
7. září 1663 Ondřej Kotecius prodal dům Protivovi Maxmiliánu Beranovi, který ho přestavěl a tehdy vzniklo znamení
U velryby. Roku 1707 ho za vysokou cenu 1300 zlatých vydražil Matyáš Posch, jeho rodina ho držela do léta 1722. Po té
ho získal Adam Jáchym Graner, který jej 15. 7. 1726 dal
za 2800 zlatých ševci Janu Hartlovi. Ten měl s manželkou
Dorotou syna Josefa, který dům zdědil r. 1740. Byl však knězem - jesuitou a proto prodal stavení 14. listopadu 1759
za 2400 zlatých Tomáši a Alžbětě Grünerovým.
Po nich připadlo dědictví Josefu Hartlovi a 21. 7. 1787 bylo prodáno v ceně 1500 zl. obchodníku
Jakubu Zöldnerovi. Ani Zöldner tu nežil dlouho; patrně opět opravil dům a dal mu dnešní podobu. Zemřel už v roce 1791. Jeho děti byly však nedospělé. Teprve r. 1817 se dva synové, Jakub
a Jan Zöldnerové ujali domu, ale zbavili se ho už po čtyřech letech. Koupil jej za 29 000 zlatých
Martin Dudzikovský, jenž dal stavení opět po čtyřech letech (1825) za 11 300 zlatých Marku
Berrovi. Ten si jej ponechal do konce života.
Dům v letech 1759 - 1774 patřil Tomáši Grünerovi/ Krinerovi (*÷1714, † 25. 5. 1774, generace
IV.), šmejdíři z Wallgau v Bavorsku. Jakub Zöldner
(~1740, † 1791, generace V.) byl jeho zeť, manžel
jeho nejstarší dcery Marie Korduly. Domnívám se,
že výše zmíněný Josef Hartl byl pravděpodobně
také vnuk Tomáše Krinera, nejspíš některá
z Tomášových dalších dcer byla provdaná za někoho
z rodiny předcházejícího majitele Hartla (viz rod
Kriner). Nějaký čas v něm bydlel Jan Jahn
(generace VII.)
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 (RR on-line 1, 2011) a na článek Dům U železných dveří, čp. 436 / I,
Michalská 19 (minulé číslo RR). Rozšiřuje také některé údaje, které přinesla „Sága rodu Jahnů“
(tři díly, RR 4, 2006 a RR 1, 2, 2007).

