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1 Úvod a cíle práce  

Město Cheb a jeho zázemí (tzv. Chebsko) se roku 1322 definitivně dostalo pod vládu 

českých králů. Jakožto říšská zástava (později neoddělitelná od českých zemí) se stala jakýmsi 

mostem mezi Čechami a Říší. K centru Chebu, chebskému hradu, byli vázáni lokální 

ministeriálové, kteří již na počátku 14. století dosáhli značného postavení. Zatímco z některých 

rodů se vyvinula lokální šlechta, z mnohých ministeriálů se stali chebští patricijové. Chebští 

měšťané, těžící z výhodné polohy města a rozvinutých řemesel a obchodu, vnímali okolní 

šlechtu jako ekonomické konkurenty. Místní šlechta Chebské ohrožovala svými loupeživými 

výpravami. Od poloviny 14. století až do počátku 16. století proběhlo mezi chebskými měšťany 

a chebskou šlechtou několik drobných válek, ve kterých se do určité míry angažovala i česká 

šlechta. Přesto se zdá, že se většina chebských šlechtických rodů snažila žít s městem ve své 

blízkosti v míru. Na Chebsko dokonce pronikly některé z teritoriálně českých šlechtických 

rodů, oproti tomu lze současně nalézt příslušníky původně chebských rodů v řadách české 

šlechty. Současně se mnozí z chebských měšťanů zakupují na venkově, v důsledku čehož se 

v mnoha směrech přibližují místní nižší šlechtě a často je dokonce obtížné jednotlivé vrstvy 

rozlišit. Důležitými šlechtici v životě chebských měšťanů byli bezpochyby úředníci, které do 

Chebu dosazoval český panovník. 

Česká šlechta začala navazovat intenzivnější styky s městem Chebem od doby 

husitských válek, kdy se stalo město oporou moci krále Zikmunda. Není tedy překvapením, že 

šlechta komunikující s Chebem byla převážně katolická. Situace se začala měnit na sklonku 

husitských válek, kdy se spojenci Chebu stali i jeho dosavadní husitští nepřátelé. Záhy po 

husitských bouřích začíná období sporů a soukromých válek s českou šlechtou, ale též s cizími 

šlechtici s majetky v Čechách, jako byli Plavenští. Konflikty s českou šlechtou donutily Cheb 

k najmutí „chebského hejtmana“, tedy placeného ochránce z řad české šlechty, kterým se stal 

Hynek Krušina ze Švamberka. Co se týče regionu tzv. Chebska, byly vztahy Chebu a české 

šlechty dosud sledovány převážně v rámci dějin velkých rodů (např. Švamberkové nebo 

Gutštejnové), ve vztahu k husitům jako celku a Jiřímu z Poděbrad, či okrajově v rámci studia 

vnitřních konfliktů na Chebsku. 
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Tato disertační práce zaměřuje svoji pozornost na projevy konfrontace a kooperace a 

podobu komunikace mezi chebskými měšťany (městskou radou i konkrétními jedinci) na straně 

jedné a českou šlechtou (ve smyslu držitelů deskových statků v Českém království) a snaží se 

je zasadit do kontextu středověkých šlechticko-městských vztahů. Časově se práce zaměřuje na 

období pozdního středověku, především na dobu husitskou, poděbradskou a jagellonskou, není 

ale opomenuta ani doba vlády králů Karla IV. a Václava IV., kde lze již hledat prapůvod 

intenzivnějších vztahů mezi sledovanými subjekty. Položil jsem si otázku, zda byl charakter 

politických, hospodářských a kulturně sociálních vztahů mezi Chebem a českou šlechtou ve 

sledovaném období převážně konfliktní (jako v případě vztahů Chebských a chebské šlechty) 

nebo převažovala snaha o udržení oboustranně dobrých vztahů a vzájemná konfrontace 

představovala spíše výjimečnou situaci.   

2 Prameny, literatura  

Mezi nejdůležitější prameny, kterých bylo v této práci využito, náleží listy a listiny české 

šlechty a koncepty odpovědí z pera písařů chebské městské rady, uložené ve Státním okresním 

archivu v Chebu. Tyto písemnosti jsou z období středověku dochovány v několika stovkách 

kusů, ne vždy ovšem mají dostačující vypovídací hodnotu, neboť nám často schází možnost 

poznat kontext té či oné písemnosti. Z archivních pramenů pak byly dále hojně využívány listy 

a listiny uložené ve fondu Historica ve Státním oblastním archivu v Třeboni a listiny 

valdsaského kláštera uložené v Ambergu. Mnohé další pro práci užitečné prameny byly 

v minulosti edičně zpřístupněny v regestářích rodů Šliků a Zedwitzů či v listáři Jošta z Einsidle. 

Dále byly využity písemnosti z různých svazků řad Fontes Rerum Austriacarum a Archiv 

český, které rovněž obsahují písemnosti, týkající se Chebu a české šlechty. Kromě toho byly 

využity rozličné prameny knižní, a to jak povahy úřední (především chebské soudní knihy), tak 

charakteru narativního, především novověké chebské kroniky, které ovšem zachytily i rozličné 

události a zprávy z 15. a počátku 16. století. Zcela výjimečným pramenem je pak autobiografie 

na Chebsku usedlého českého šlechtice Kryštofa z Týna. Přihlédnuto bylo rovněž k materiálům 

archeologickým, tedy nemovitým památkám (stopy po opevnění a obléhání v terénu) a 

movitým artefaktům, pokud jsou známy a publikovány. Současně není možné zcela opomenout 

prameny obrazové, mezi které náleží např. heraldická výzdoba chebské radnice nebo 

vyobrazení v Chebské kronice Pankráce Engelharta. 

V práci užívanou literaturu lze rozdělit především do tří okruhů – jedná se o práce o 

středověkém Chebu, o české šlechtě a o vztazích šlechty a měst. Bibliografie o středověkém 

Chebu je poměrně rozsáhlá. Je to především zásluha německojazyčných historiků, působících 
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v archivu a muzeu města Cheb, z nichž lze vyzdvihnout především Heinricha Gradla, Karla 

Siegla a Heriberta Sturma. Rovněž český medievistický výzkum Chebu má již delší tradici a 

pro tuto práci jsou klíčové studie Františka Kubů, Pavla Šebesty a Viléma Knolla. V současné 

době se problematice středověkého Chebu nejvíce věnují archeologové Jan Hasil, Tomáš Klír 

a Michal Beránek. Jejich zájmem jsou však jiná témata, než kterými se zaobírám v této práci 

(především osídlení Chebska v raném středověku, otázka rolnictva na Chebsku či proces 

pustnutí vesnic). 

Rovněž studium dějin šlechty má v českých zemích dlouho tradici a nejinak je to v případě 

šlechty středověké.  Zájem o ni můžeme vysledovat jak u středověkých kronikářů, tak 

novověkých učenců a genealogů. Teprve však August Sedláček a jeho současníci (Friedrich 

Bernau. Martin Kolář či pro Moravu a Slezsko Josef Pilnáček) se pustili do rozsáhlých 

kritických sběrů pramenů o středověké šlechtě, jejich vyhodnocení a publikování. Již v průběhu 

19. a na počátku 20. století se objevují i první monografie o středověkých šlechtických rodech 

nebo převážně časopisecké studie o rodech či jednotlivých šlechticích.  

V průběhu značné části 20. století ovšem nebylo příliš žádoucí zabývat se „feudály“. 

Užitečné práce o šlechtě se ovšem ukrývají v rozličných místopisných a regionálních studiích. 

V období normalizace vyšel pro studium středověké šlechty zcela klíčový sborník, editovaný 

Josefem Petráněm a sestávající z různorodých prací tehdejších studentů Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Současně se také objevují pokusy o kategorizaci středověké šlechty 

(Jindřich Holeček) a sémantické analýzy pojmenování šlechtických vrstev (Josef Macek pod 

pseudonymy). Dochází také k prvním moderně pojatým shrnutím možností poznání a 

poznávání středověké šlechty z pera Jaroslava Mezníka. Toto shrnutí vyšlo roku 1985 

samizdatově a oficiálně publikováno bylo až později. Větší vlna zájmu o šlechtu se objevuje na 

přelomu 80. a 90. let 20. století. Převážně nižší šlechtou doby husitské se intenzivně zabýval 

Miloslav Polívka, který svůj zájem zúročil nejen v článcích, ale i drobnější monografií o 

Mikuláši z Husi. Zájem o šlechtu pozdního středověku tehdy projevoval Jaroslav Boubín, který 

se ve svých pozdějších pracích zaměřil více na dílo Petra Chelčického.  

Českou středověkou šlechtou se zabývali i zahraniční badatelé (John Martin Klassen, Uwe 

Tresp či Wojciech Iwańczak).  Od počátku 21. století se čím dál tím ve větší míře objevují 

monografie o jednotlivých šlechtických rodech nebo dokonce i jednotlivých šlechticích. Tyto 

práce až na výjimky navazují na pozitivistický proud historiografie, jsou ovšem cenným 

zdrojem jinak nedostupných faktografických informací, bez nichž si nelze představit jakoukoliv 

jinak orientovanou historickou práci. Přestože byly učiněny pokusy o sepsání velkých 
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syntetických dějin české středověké šlechty, ve výsledku se jedná pouze o velký přehled 

šlechtické majetkové držby, který nemůže postihnout mnohostrannost možností bádání na 

tomto poli.  

Mezi současné znalce české středověké šlechty lze z mladší generace vyzdvihnout například 

Roberta Šimůnka, autora studií o šlechtické sebeprezentaci a sebereflexi, Roberta Novotného, 

zabývajícího se sociálními dějinami šlechty husitského období (např. otázkou konfesionality) a 

historickou sémantikou a Zdeňka Berana, odborníka na landfrýdní hnutí a problematiku násilí 

v životě středověké šlechty.  

Častým badatelským tématem jsou i vztahy mezi šlechtou a městy ve středověku. Ty bývají již 

od počátků moderní historiografie vnímány jako konfrontační, skutečnost však byla 

mnohotvárnější. Prvními vlaštovkami moderní historiografie k tomuto tématu jsou práce 

Lippertovy a Tomkovy, zaměřené na měšťany s venkovskými statky, kteří se již svými majetky 

blížili nižší šlechtě. Cesta k reálnějšímu vnímání uvedené problematiky ovšem byla dlouhá.  

Důležitými otázkami transferu mezi šlechtou a městy se zabýval již od 60. let Jaroslav 

Mezník, který byl autorem studií o venkovských majetcích pražských a brněnských měšťanů. 

Mezník tak navázal na výše uvedené práce Lipperta a Tomka. Mezník v souvislosti s pražskými 

měšťany a deskozemskovými statky hovoří o „feudalizaci pražského patriciátu“. Zásadní studie 

o konfliktech šlechty a měst na počátku 16. století publikovali Jiří Pešek, Bohdan Zilynskyj a 

Ivan Martinovský, kteří se snažili shrnout okolnosti počátků těchto konfliktů, vytvořit základní 

periodizaci cílů uvedených skupin a především pak důsledky uvedených konfliktů. Rovněž 

z 80. let pochází studie o dalším z významných šlechticko-měšťanských konfliktů, jímž byl boj 

královských měst s pošumavským loupeživým rytířem Petrem Sudou.  

K velkému rozvoji zájmu o konfliktní vztahy mezi městy a šlechtou dochází během 90. 

let 20. století, kdy byly publikovány první  práce Jiřího Jánského. Rovněž v 90. letech konečně 

mohl vyjít Mackův monumentální Jagellonský věk, přičemž otázce vztahů šlechty a měst se 

věnuje hlavně ve třetím svazku. Josef Macek zaměřil svou pozornost především na konflikty 

na počátku 16. století, které uvedl do kontextu zápasu o zemské zřízení. Tehdy se také opět 

objevuje téma průniku měšťanstva do řad šlechty, přičemž lze zmínit práce Tomáše 

Borovského o kutnohorských měšťanech.  

Problematikou zbohatnuvšího měšťanstva, snažícího se zakoupit se na venkově, se 

v posledních letech zabýval především Martin Musílek, který se podrobně věnoval především 

sociálně topografickému pohledu na uvedenou problematiku. Dále se Musílek zabýval jedním 
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nejstarších známých dokladů konfliktů mezi šlechtou a městy, a to zajetím českého panstva 

českých pánů pražským a kutnohorským patriciátem, otázkou šlechtické majetkové držby domů 

a paláců ve městech a nápodoby šlechtické kultury v měšťanském prostředí.  

Vztahy mezi šlechtou a městy ve středověku se naposledy ve větší míře zabýval Robert 

Šimůnek, a to nejprve v obecných rovinách a posléze na případech konkrétních měst, např. 

Strakonic, Volyně, Tábora, Českého Krumlova, Mělníka a Rokycan. Podle Šimůnka není 

v českém prostředí natolik nepřehledná situace jako v německojazyčných zemích, kde je 

mnohdy velice obtížné odlišit od sebe šlechtice a měšťana a německojazyčná historiografie si 

tak musí pomáhat rozličnými pojmy jako „rytířské měšťanstvo“ či „městská šlechta“. 

V Čechách je jednodušší obě sledované vrstvy rozlišit, ovšem zejména ke konci středověku 

dochází ke značnému vzrůstu moci a postavení tzv. nobilitovaných měšťanů, kteří se pokouší 

mezi šlechtu proniknout různými způsoby – zákupem statků, sňatkem s příslušnicí rytířského 

stavu či ziskem erbu. Obdobně byla pro šlechtice otázkou prestiže držba domu ve městě. 

Šlechtici se nezřídka objevují v měšťanském prostředí jako úmluvci, svědkové či poručníci.  

Delší tradici má studium vztahů šlechty a měst v německojazyčném prostředí, kde je 

ostatně k danému tématu dochováno větší množství pramenů. Znalec německých středověkých 

dějin Hartmut Boockmann naznačil několik nosných témat při studiu vztahů šlechty a měst – 

kromě konfliktu patří podle něj mezi stěžejní tematické celky studium měst jakožto 

šlechtických rezidencí, místo, v němž se šlechta realizuje po stránce duchovní (včetně města 

jakožto místa šlechtického posledního odpočinku) a pokusy o napodobování životního stylu 

šlechty ze strany měšťanstva. Poslední jmenované sleduje například na venkovských sídlech 

měšťanů, donátorské činnosti měšťanů, měšťanských nekropolích v sakrálních prostorech či 

napodobování turnajů. Pro některé lokality vznikly celé monografie, zaměřené na vztahy 

šlechty a konkrétního města. K nejrozsáhlejším patří kniha Rainera Demského o Lübecku. 

Kromě záští s jednotlivými šlechtici a účasti lübeckých měšťanů v rozličných šlechtických 

válkách si všímá také vztahů lenních, kdy měšťané byli současně leníky šlechticů, vzniku a 

fungování různých měšťanských spolků, napodobujících spolky šlechtické, a měšťanských 

majetků na venkově. Rodů, kterým se podařilo získat značné venkovské majetky, se pak týkají 

případové studie, jimiž Demski svou práci uzavírá. Rozličné pohledy na otázku vztahu mezi 

šlechtou a městy ve středověku shrnul Werner Hechberger, který (s odkazy na jiné autory) 

vnímá město jako jakési „jeviště šlechty“ („Bühne des Adels“), tedy místo, v němž se v 

maximální možné míře uplatňuje sebeprezentace členů šlechtické obce. Současně vnímá roli 

specifické „městské šlechty“ (tj. měšťanů, držících hrady a jiné statky na venkově) jako mezní 
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sociální kategorii mezi městem a „zemí“ ve smyslu území ovládaného vládnoucími vrstvami. 

Kromě mnohovrstevnatých a komplexních prací, zaměřených na všechny doložitelné druhy 

styků mezi šlechtou a městy, se samozřejmě objevují v německojazyčném prostoru i práce 

zaměřující svou pozornost na téma dobře poznatelné i nás, totiž konflikty. Speciální práce o 

záští konkrétních měst s konkrétními šlechtici (či jejich skupinami) vznikly například pro 

Göttingen, Norimberk či Frankfurt. 

 

3 Metodologie práce 

Základní metodou užívanou v této práci je analýza výše uvedených písemných pramenů 

převážně diplomatické povahy. Navzdory kvantitě pramenů ovšem nelze ve všech případech 

hovořit současně i o jejich vypovídací kvalitě. Mnohé písemnosti zachycují pouze zlomek 

reality, kterou se snažím v této práci poznat. Možnost rekonstruovat uvedené vztahy dále 

znesnadňuje např. dochování korespondence pouze z jedné strany či nemožnost pochopit 

kontext vzniku písemností.  Práce ovšem není jen tradiční pozitivistickou kritikou pramenů, ale 

využívá i jiných metod. Na prvním místě je nutné zmínit metodu prosopografickou. Cílem 

nebylo sestavit podrobné biografie osob z řad české šlechty, které měly potřebu či nutnost 

navazovat styky s představiteli města Cheb, nýbrž zjistit, které rody či jejich jednotliví členové 

se těchto interakcí účastnili. Kromě vymezení těchto vrstev bylo nutné zaměřit se i na otázku 

sociální prostupnosti mezi sledovanými stranami. V tomto případě se práce v určité míře již 

blíží klasickým biografickým sondám či historiím rodů, které jsou v poslední době mezi 

historiky poměrně populárním badatelským tématem. Na základě sond o jednotlivých 

měšťanských či šlechtických rodech se pokouším vypozorovat, co předcházelo jejich přesunu 

z Chebu do Čech (či naopak), jaká byla motivace k této změně a jakého postavení a proč 

v novém prostředí dosáhli.  

V případě studia nekonfliktních vztahů bylo nutné pokusit se vytvořit jejich typologii a na 

základě jejich charakteru uvedené konkrétní vztahy rozčlenit. V tomto směru se tato práce blíží 

sociálním a hospodářským dějinám. Poznatky zjištěné výzkumem pramenů k dějinám vztahů 

české šlechty a Chebu jsou komparovány s obecnými poznatky o vztazích šlechty a měst 

v českých zemích. V neposlední řadě je nutné zmínit, že tato práce má navzdory svým 

přesahům význam především pro historickou regionalistiku, v užším slova smyslu pro dějiny 

Chebska, v širším pak pro celé severní a západní Čechy.    
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4 Obsah práce 

Práce je rozčleněná do několika rozsáhlejších kapitol, z nich první je zaměřena na prameny, 

literaturu a metodologii práce. Na tuto kapitolu navazují dvě obecněji pojaté kapitoly, zaměřené 

na sledované subjekty, tj. město Cheb a českou šlechtu. Tyto kapitoly obsahují informace o 

vývoji sledovaných stran a pokouší se je charakterizovat. Následují dvě stěžejní kapitoly, 

v nichž se zabývám konfliktními a nekonfliktními vztahy Chebu a české šlechty v pozdního 

středověku. Konflikty jsou popsány od svých počátků až po uzavření příměří, pokud pramenná 

základna umožňuje stanovit začátek a konec konfliktu. V rámci konfliktů je rozlišováno mezi 

konflikty válečnými (záští, Fehde) a jinými (převážně řešenými soudní cestou). První konflikty 

české šlechty a Chebských, které máme doloženy, se odehrály v průběhu 14. století. Vrcholným 

obdobím konfliktů mezi sledovanými stranami je však doba od konce husitských válek do 

počátku jagellonského období. Mezi časté soupeře Chebu náleželi Gutštejnové a Plavenští, 

k jejich spojencům lze naopak řadit Švamberky a Šliky. V souvislosti s válkami je v obecné 

rovině pojednáno o charakteristických písemnostech spjatých se středověkými šlechtickými 

válkami (tzv. odpovědní a příměrné listy). Na kapitolu o konfliktech navazuje rovněž rozsáhlá 

kapitola o nekonfliktních vztazích, které jsou rozděleny do rozličných kategorií (obchod, 

finance, předávání informací, služby, „dobré přátelství“). Tyto jevy jsou uvedeny do širších 

kontextů šlechticko-měšťanských vztahů a jsou k nim hledány paralely z jiných prostředí.  Na 

texty o konfliktních a nekonfliktních vztazích navazuje kratší, ovšem důležitá kapitola o formě 

a jazyku komunikace sledovaných stran. Komunikace probíhala nejčastěji ústně v rámci 

osobních setkání, popř. prostřednictvím poslů. V případě písemné komunikace byla kromě 

němčiny hojně užívána i čeština.  Poslední kapitola se pak zabývá transfery sledovaných stran, 

tedy konkrétními případy přesunu českého šlechtice či celého jeho rodu na Chebsko, popř. 

vzestupem chebského měšťana, který se stal českým šlechticem a dost často jimi byli i jeho 

potomci. Mezi rody chebského původu, které pronikly na české území a podařilo se jim vstoupit 

do řad české šlechty náleželi např. Šlikové, Štampachové či Týřovští z Einsidle. 

K významnějším českým šlechticům usedlým na Chebsku patřili Týnárové a Maleříkové. 

Případové studie se zaměřují i na problematické rody, jejich chebský původ není zcela průkazný 

(např. Hertenberkové) nebo které z Chebu pocházely, ale nelze jednoznačně rozlišit, zda se 

jedná o měšťany či šlechtice (česká větev Hulerů).   
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5 Závěry práce  

Vztahy Chebu a české šlechty byly stejně jako vztahy šlechty a jakéhokoliv jiného města 

mnohovrstevnaté. V prvém a nejlépe poznatelném případě se jednalo o vztahy konfliktní, které 

mohly mít charakter drobné války (tzv. záští), popř. se konflikty řešily soudní cestou. Zatímco 

v prvém případě brali šlechtici právo do svých vlastních rukou a často neměli příliš velkou vůli 

k mírovému řešení konfliktu, ve druhém případě svěřovali řešení svých sporů třetí straně a 

snažili se věc vyřešit po dobrém. Starší německojazyčná i pozdější česká historiografie vnímala 

konflikty Chebu a české i lokální šlechty jako ojedinělé a kuriózní projevy rozpínavosti 

svébytného města na úkor okolních šlechticů. Již Josef Macek (v této souvislosti připomínající 

boje s Hynkem Pluhem z Rabštejna a Jorgem Zedwitzem) ovšem upozornil, že vnímat tyto 

konflikty samostatně a bez českého a říšského kontextu je poněkud nesprávné. Svým 

charakterem se válečné konflikty české šlechty a Chebských nijak výrazně neliší od jiných 

šlechtických válek, popř. válek šlechty s městy v rámci vlastního Českého království. Ve všech 

případech se jednalo o konflikty se šlechtici, držícími majetky v blízkých regionech, konkrétně 

na Loketsku a v Plzeňském a Žateckém kraji. Počátkem, průběhem i závěrem se drobné války 

české šlechty nijak výrazně neodlišovaly od konfliktů v rámci vlastního Českého království. 

Konflikt začínal zasláním odpovědního listu, býval vyplněn přepadáním venkovských majetků 

nepřítele a braním poddaných do zajetí a krádežemi a k ukončení konfliktu docházelo sepsáním 

listu mírného, popř. reversu nemsty (Urfehde). U některých konfliktů české šlechty a Chebu je 

obtížné stanovit jejich přesnou chronologii. Někdy nevíme, kdy konflikt začal, jindy kdy 

skončil a v ojedinělých případech zdánlivě opakovaných konfliktů si dokonce nemůžeme být 

jisti, zda se skutečně jedná o různá záští nebo pokračování jednoho a téhož. Konfliktní 

neválečné vztahy české šlechty a Chebu zpravidla řešil komorní soud v Praze.   

Nekonfliktní vztahy se rekonstruují obtížněji, neboť na rozdíl od konfliktů se k nim 

dochovaly pouze fragmentární zmínky, na jejichž základě lze spíše jen tušit, o jak široké a 

mnohaúrovňové spektrum vztahů se jednalo. K těmto stykům Chebských a české šlechty 

nejčastěji docházelo na základě rozličných finančních a obchodních vztahů, neméně důležitou 

úlohu však sehrálo rovněž to, že se mnozí čeští šlechtici snažili Cheb zapojit do sítě svých 

informátorů, spojenců a dodavatelů rozličných komodit, za což nabízeli své „přátelství“. Cheb 

rovněž pro českou šlechtu vzhledem ke své poloze často představoval ideální místo pro schůzky 

s velmoži z Říše. Mnohé roviny nekonfliktních vztahů nám vzhledem k formě komunikace 

prostřednictvím poslů s průvodními listy zůstanou bohužel utajeny. Neméně důležitou 

záležitostí v rámci vzájemné komunikace byl i v jejím rámci užívaný jazyk, jímž byla vedle 
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němčiny často i čeština. To svědčí o vnímání Chebu českou šlechtou jakožto integrální části 

Českého království. Vzhledem k dochovaným česky psaným konceptům odpovědí na listy 

české šlechty lze předpokládat, že obdobně sebe vnímali i samotní Chebští, byť v jejich případě 

je nutné podotknout, že se prezentovali jako součást Čech či vlastní Říše dle aktuální situace.    

V rámci sociálních vazeb a společenských transferů nemáme s výjimkou rodu 

Pichelbergů doloženo, že by se jakýkoliv český šlechtic stal chebským měšťanem. Oproti tomu 

jsou nám známy případy, kdy česká šlechta proniká na chebský venkov a drží zde (v některých 

případech dokonce dědičně) rozličné statky. Jaká byla motivace přesunu konkrétních českých 

šlechticů na Chebsko, nemůžeme až na výjimky určit. Výjimkami byli šlechtici, kteří zastávali 

v Chebu pflegárský úřad (Hynčík Pluh z Rabštejna a snad i Kryštof z Týna). Z rodů, původem 

českých, na Chebsku dlouhodobě sídlili pouze rytíři z Týna a Maleříkové z Hazlova. Daleko 

častější je varianta, kdy se příslušníci chebského patriciátu, popř. jejich blízcí příbuzní, 

dostávají do prostředí české šlechty a stávají se její součástí. Z prvé kategorie českých šlechticů, 

majících svůj původ v chebském prostředí, lze vyzdvihnout především rod Šliků, který se 

zásluhou „kancléře tří císařů“ Kašpara Šlika dostal na roveň aristokracie. Nutno podotknout, že 

bylo především zásluhou Kašparova bratra Matese a jeho synů, že se Šlikové mezi šlechtou 

udrželi, více se s ní provázali a následně se rozšířili do českého vnitrozemí. Druhou výše 

uvedenou kategorii příbuzných chebských měšťanů zastupuje rod Týřovských, u jehož počátků 

stál Jošt z Einsidle, původně písař Holických Šternberků, později královský sekretář a držitel 

královského hradu Týřova, dle něj se pak nazývali jeho na Rakovnicku usedlí potomci. 

Svéráznou skupinou české šlechty chebského původu jsou potomci chebské ministeriality 

z rozrodu Kagerů – Štampachové, Globnárové a Planknárové a Hulerové. V případě Hulerů je 

obtížné rozlišit, zda považovat jejich českou větev s ohledem na jejich majetky a postavení za 

šlechtu a měšťany. Problematickým rodem jsou Hertenberové, u kterých je jejich původ 

v chebské ministerialitě často zmiňován a zcela nepochybně byli s tímto prostředím provázáni, 

jejich původ je však nejednoznačný.  

Někteří z českých šlechticů v Chebu působili z pověření českého krále v rámci výkonu 

úřadu pflegára a patrně sídlili v areálu chebského hradu. Měli pravomoci správní a soudní, a 

přestože se nám dochovala jména nositelů tohoto úřadu, o jejich samotném působení v Chebu 

se nám dochovaly pouze fragmentární zprávy.  

Disertační práce si kladla za cíl být příspěvkem nejen na poli poznání regionálních dějin, 

ale i vztahů šlechty a měst obecně. Jak bylo naznačeno výše, některé jevy, které známe z jiných 

měst, u nichž byly jejich vztahy se šlechtou již studovány zde nenalézáme (nebo o nich nemáme 



11 

 

doklady, např. držba domů českou šlechtou v Chebu, projevy šlechtické reprezentace 

v sakrálních prostorech), jiné se nijak výrazně neliší od situací známých odjinud (např. války 

v celé své podobě, soudy, obchod, předávání informací, forma komunikace).  
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