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I.–II. Stručná charakteristika a celkové zhodnocení  

Předkládaná práce soustavně otevírá mimořádně atraktivní témata, jako je 

mnohostranná interakce šlechty a měst v pozdním středověku, povaha násilného i 

nenásilného řešení konfliktů nebo prolínání dvou odlišných systémů, a to 

říšského/chebského a českého. Těžiště práce leží v pojednání záští mezi Chebem a českou 

šlechtou a dále v medailoncích věnovaných vybraným šlechtickým rodům, jejichž členové 

se pohybovali mezi Chebskem a Čechami. Autor svou studii pojal spíše faktograficky, 

identifikace vývojové dynamiky a obecnějších témat zůstala stranou. Velmi cenné je 

využití a zpracování archivního materiálu, zejména množství listů českých šlechticů 

uložených v bohatém chebském archivu. Patrné je autorovo zaujetí tématem a regionem. 

Jistou slabinou dizertace je nižší míra kritického přístupu k sekundární literatuře.    

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Prvním cílem práce je detailně popsat příčiny, průběh a důsledky konfliktů mezi Chebem 

a českou šlechtou. Autor si klade otázku, zda tyto konflikty měly specifickou podobu nebo 

odpovídaly tomu, co známe z jiných oblastí Českého království. Druhým cílem je poznat 

ostatní aspekty interakce a komunikace mezi Chebem a českou šlechtou. Po přečtení 

práce lze konstatovat, že stanovené cíle byly naplněny částečně. Jednotlivé konflikty jsou 

na základě dostupných zpráv popsány, chybí ale hlubší komparace se sousedními regiony 

a také obecná charakteristika způsobů řešení konfliktů a jejich proměn v pozdním 

středověku. Je překvapivé, že autor se nedal svést tak lákavým tématem, jako je 

problematika násilí, které přitahuje antropology, historiky i sociology práva. V dizertaci 

se čtenář nedočte nic o násilí jako formě komunikace a prostředku k urovnání konfliktů, 

ani o principiálních rozdílech mezi různými typy násilí. Tím si autor bohužel uzavírá cestu 

k analýze jednotlivých konfliktů, jejich interpretaci a srovnání. Podobně je tomu i 

v případě nekonfliktní interakce Chebu a české šlechty, která rovněž postrádá 

abstraktnější a problémovou rovinu.  

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Jan Boukal se pozdně středověké šlechtě v západních Čechách a na Chebsku věnuje 

dlouhodobě, je autorem informačně bohatých absolventských prací o Jakoubkovi 

z Vřesovic, Kryštofovi z Týna a také řady menších studií. Téma dizertační práce je tak 

přirozeným a vítaným pokračováním jeho zájmu. 



V první kapitole (s. 13–27) autor čtenáře seznamuje s hlavními primárními prameny, 

které byly zčásti i vydány. Těžiště autorova zájmu leží v listech doprovázejících záští, 

zejména těch adresovaných českými šlechtici chebské městské radě. Stranou paradoxně 

zůstaly bohaté chebské písemnosti hospodářské povahy, i když právě o ně by se některé 

kapitoly dizertační práce mohly opřít. 

Jan Boukal deklaruje návaznost na studie starších regionálních badatelů a také na 

moderní bádání o české pozdně středověké šlechtě. Zdůrazňuje mozaikovitost 

dostupných písemných pramenů, které jen málokdy umožňují poznat celý průběh a 

souvislosti konfliktů. Upozorňuje také na obtíže spojené s vymezením české šlechty za 

situace, kdy řada osob prostupovala více regiony a odlišnými systémy. 

Podkapitola pojednávající dějiny bádání o středověkém Chebu působí zmateně a obsahuje 

zavádějící formulace, což zčásti plyne z toho, že Jan Boukal nikde v dizertaci neodlišuje 

teritoriální, jurisdikční, lenní a vrchnostenská práva. Jako příklad lze uvést tvrzení „Město 

tak mělo své poddané, kteří byli dokonce povinni sloužit ve vojsku městskému státu.“ (s. 18). 

Městská rada totiž venkovským majetkem dlouhodobě nedisponovala a svou největší 

akvizici u Selbu (tzv. Vierdörfer) předala křižovníkům s červenou hvězdou, tj. městskému 

špitálu. Povinnost sloužit v zemské hotovosti měli ve skutečnosti všichni držitelé 

poddanských i svobodných usedlostí na chebském teritoriu.  

Poměrně obsáhlé jsou podkapitoly pojednávající bádání o české šlechtě v pozdním 

středověku a o vztahu šlechty a měst ve středověku. I v jejich případě jde spíše o výčet 

publikačních titulů, s menším zaujetím o problémovou konceptualizaci a vlastně i bez 

referencí v dalších částech práce, nebo alespoň v závěru, kde bychom to čekali. Tento fakt 

lze demonstrovat na problematice zázemí středověkého města a venkovských majetků 

měšťanů, k němuž sice Jan Boukal uvádí literaturu, ale na jiných místech práce už o této 

problematice neslyšíme. 

Náplní druhé kapitoly (s. 28–46) je chronologický přehled historického vývoje Chebu a 

Chebska ve středověku, vymezení pojmů Cheb a Chebsko a charakteristika vztahu Chebu 

a „chebské“ šlechty. Z mého pohledu lze v principu lze hovořit zaprvé o tzv. historickém 

Chebsku, které podle Heinricha Gradla zahrnovalo sever řezenské diecéze a ve 12.–13. 

století do velké míry zahrnovalo funkčně provázané mikroregiony vázané osobními 

lenními vazbami ministeriálních rodů na chebský hrad (což odpovídá  i tzv. štaufovskému 

Chebsku). Zadruhé lze Chebsko definovat jako říšskou zástavu českému panovníkovi, jejíž 

rozsah ovšem nebyl ustálený, zvláště pokud je o oblast Aše, Selbu a Brambachu. S Janem 

Boukalem lze souhlasit, že vymezení zástavy z roku 1322 bylo velmi povšechné, opřít se 

však lze o pozdější dokumenty, včetně holdovací listiny z roku 1358, jež uvádí jmenovitě 

příslušníky lokální šlechty. Na přelomu 14. a 15. století se prohloubily teritorializační 

tendence, západní a severní část říšské zástavy ovládla říšská knížata a rod Zedwitzů, 

nicméně nad jádrem původní zástavy si faktickou moc udrželo město Cheb a s ním i český 



panovník. Právě pozdně středověký městský stát nabízí třetí možnou definice Chebska, 

neboť jeho teritorium se jako tzv. Districtus Egranus později stalo součástí Čech. Bohužel 

Jan Boukal tyto tři základní možnosti nijak vážně nereflektuje, a místo toho navrhuje 

Chebsko vnímat jako zázemí města, popř. „hrady a statky lenně svázané s městem“ (s. 42). 

V tom případě je ale Chebsko prázdná množina. Přímo město (městská rada) totiž 

nedisponovalo žádnými lenními právy. V deformovaném pohledu na chebské poměry se 

dizertační práce blíží textům Jiřího Jánského (srov. např. Kronika česko-bavorské hranice, 

s. 85–94).  

Slabinou druhé kapitoly je tedy neujasněné pojetí Chebska, fungování městské a zemské 

správy a také absence hlubšího průniku do klíčových historických momentů chebských 

dějin jako bylo spolu/ovládnutí jurisdikčních, fiskálních a teritoriálních práv městskou 

radou a teritorializace v pozdním středověku. Nejde přitom o otázku, zda Chebsko bylo 

městským státem, neboť to je jen pracovní termín, ale spíše o možnost pracovat 

s efektivním analytickým a komparačním nástrojem, pomocí něhož posuzujeme 

mocenskou pozici říšských měst.  

V případě lokální šlechty Jan Boukal zmiňuje několik důležitých rodů z prostoru říšské 

zástavy nebo městského státu, ale bez povšimnutí ponechal fakt, že na přelomu 14. a 15. 

století velkou část reprezentativních hradů/tvrzí ovládl chebský patriciát, což následně 

umožnilo zformování městského státu víceméně v rozsahu, jak ho známe. V následující 

generaci se však členové původně patricijských rodin přeměnili v lokální šlechtu, která 

vedla spory s Chebem, vrcholící na počátku 80. let 15. století.1 Zaráží, že autor v tomto 

směru nevyužil monografii Heriberta Sturma, Districtus Egranus, kde lze jako na dlani 

nalézt systematicky utříděné informace o majetkových poměrech na Chebsku.  

Třetí kapitola, věnovaná problematice české šlechty, je poměrně stručná (s. 47–52). 

Autor začíná její genezí, přičemž asi nelze přijmout představu, že velkomoravští velmoži 

se svým charakterem blížili pozdější šlechtě (s. 47). Následuje vymezení různých kategorií 

šlechty, rozdílů v ekonomické síle a povaze sídel, zmínka o proměnách šlechty v pozdním 

středověku, landfrýdním hnutí a prostupnosti mezi šlechtou a měšťany. 

 Ve čtvrté kapitole Jan Boukal čtenáře v chronologickém sledu seznamuje s konflikty 

města Chebu s českou šlechtou, které měly zpravidla povahu záští (s. 53–111). Těžiště leží 

v husitském a pohusitském období.2 Autor se opírá o vydané i nevydané archivní prameny 

a sekundární literaturu a snaží se popsat počátky, průběh, ukončení a důsledky konfliktů. 

 
1 Výběrově lze upozornit na některá mylná nebo zavádějící tvrzení, které lze v kapitole nalézt (s. 28 – výklad 
první zmínky z roku 1061; s. 43 – Neitpergové/Neuberkové nevymřeli roku 1395; s. 43 – hrady Posseck, 
Neumarkt a Gattendorf neležely na západním Chebsku, ale ve Vogtlandu při cestě do Erfurtu; s. 44 – Aš 
nebylo město; s. 46 – lokality na Ašsku zemskou berni fakticky neodváděly již od roku 1399).  
2 Pro předhusitské období lze doporučit monografii Eckard Lullies, Die Fehde der Guttenberg gegen die 
Vögte und die Adelsfehde gegen Eger, (= Die Plassenburg 50) Kulmbach 1999. Z české literatury zvláště 
Eduard Maur, Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách, Minulostí Západočeského kraje 29 
(1993, vyd. 1994), s. 15–47. 



Do velké míry navazuje na dosavadní studie a poznatky, které v mnohém doplňuje. 

Součástí kapitoly je i rozsáhlé pojednání o formalizovaném průběhu záští v pozdním 

středověku. Závěrečná podkapitola o procesech vedených při komorním soudu v Praze 

jen z malé části pojednává případy, jejichž stranou bylo město Cheb. Většina autorem 

zmiňovaných případů se Chebu týkala jen nepřímo.   

V této kapitole čtenář postrádá soustavný přístup k násilí jako formě řešení konfliktu a 

k jeho různým formám. Vhodné by bylo rozlišit: 

o záští jako méně násilnou, přísně regulovanou až ritualizovanou formou násilí, 

které mělo určité předem dané účastníky, potenciální oběti, místo i čas a které 

směřovalo k jasně definované dohodě a konci; 

o válku, plošně devastující, velmi rizikovou, i když také s určitými pravidly.   

Vzhledem k formalizované povaze záští v říšských oblastech nepřekvapuje autorovo 

zjištění, že záští mezi Chebem a českou šlechtou se podobalo tomu, co známe z ostatních 

částí Českého království. V předmoderních společnostech se řešení konfliktů řídilo sadou 

tradovaných zvyklostí a nepsaných pravidel, přičemž v případě záští mělo násilí význam 

materializované výzvy k neodkladnému zahájení jednání. Bylo jakýmsi počátkem hry 

nezbytně směřující k dohodě a usmíření, jež na obou stranách vždy anulovalo následky 

„legálně“ spáchaného násilí.  

Říšská záští byla na evropské poměry civilizovaná a nekrvavá. K tomu lze doplnit, že míru 

násilí a devastace, jež doprovázela konflikty, které Jan Boukal popisuje, lze určit na 

základě rejstříků chebské zemské berně.3 V nich vidíme, že velká část konfliktů skutečně 

neměla žádný nebo jen málo zničující efekt na chebský venkov. Potvrzuje se tak, že záští, 

která Cheb vedl, odpovídala ritualizované formě sociálního jednání, u něhož nebylo 

pochybováno o konečném usmíření, což vysvětlí řadu jevů, které Jan Boukal označuje jako 

nepochopitelné nebo paradoxní (např. průběh opakovaných záští Chebu s rodem 

Forsterů a s ním spřízněných klanů). Významnější dopad měla pouze husitská tažení 1429 

(nerespektující pravidla), první plavenská válka (pustošení 1452), bavorská válka 

(pustošení 1462), švamberská válka/záští (pustošení 1468 a 1469) a druhá plavenská 

válka (pustošení 1478).4  

Následuje pátá kapitola o nekonfliktních vztazích Chebu a české šlechty, složená z řady 

stručných kapitol (s. 112–138). Jan Boukal pojednává Cheb jako místo setkání a jednání 

české šlechty a poté pozornost obrací i k přítomnosti chebských vyslanců mimo město. 

Věnuje se poslům českých šlechticů vysílaných do Chebu, ekonomickým/finančním 

vztahům a také případům, kdy čeští šlechtici zastupovali své poddané a služebníky/vazaly 

 
3 Tomáš Klír, Rolnictvo na pozdně středověkém Chebsku. Sociální mobilita, migrace a procesy pustnutí. Praha 
2020, zvl. s. 170–172. 
4 Tomáš Klír, Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory. Chebsko v pozdním středověku, 
Archaeologia historica 42 (2017), s. 547–577. 



v jednáních a přích s Chebem. Pozoruhodné jsou shrnující poznatky o chebských 

měšťanech ve službách českých šlechticů a také o závazcích v podobě hmotných darů a 

výměny informací. I zde se nabízí lákavé propojení s antropologickými přístupy k daru 

jako formě reciprocity a komunikace. Popř. možnost dopátrat se parametrů nenásilného 

řešení sporů a konfliktů v pozdním středověku.  

Stručná šestá kapitola se věnuje nesmírně zajímavé otázce formy a jazyku komunikace 

mezi Chebem a českou šlechtou (s. 139–143). Jan Boukal upozorňuje na začínající 

jazykovou expanzi češtiny v německo-jazyčných (popř. latinsko-jazyčných) kancelářích 

v pohusitském období, zvláště v kanceláři chebské. Důležitá je hypotéza, že čeština se 

v 15. století stala dorozumívacím jazykem všude tam, kam sahaly intenzivní aktivity české 

šlechty.5 

Sedmá kapitola přináší medailonky vybraných šlechtických rodů nebo šlechticů mezi 

Čechami a Chebskem (s. 144–195). Dílčí pasáže nejsou vyrovnané, zatímco např. Šlikům 

je věnováno pět stránek, nebo Hertenberkům dokonce čtrnáct stránek, Hozlauerům pouze 

čtyři řádky. Jan Boukal vychází většinou ze sekundární literatury, vydaných pramenů 

nebo ze svých vlastních starších studií.6 Nevyužil překvapivě edici nejstarší nothaftské 

lenní knihy, ačkoliv ji jistě zná, neboť ji citoval ve svých předchozích studiích.7 Samostatná 

podkapitola se zabývá českými šlechtici v chebských zemských úřadech. 

Dizertační práce je ukončena stručným závěrem (s. 196–198). Autor konstatuje, že záští 

mezi Chebem a českou šlechtou se nelišila od toho, co je známo z jiných částí Českého 

království (srov. kap. 4). Dále zdůrazňuje obtíže spojené s poznáním nekonfliktních 

vztahů Chebu a šlechty (srov. kap. 5). Pokud jde o shrnutí poznatků o šlechtických rodech 

(srov. kap. 7), upozorňuje zvláště na příklady (1) české šlechty držící vrchnostenská 

práva, popř. hrady na Chebsku a (2) příslušníků chebských rodin, kteří se nobilitovali. 

Chaos ale přináší označení loketských Štampachů, Globnárů a Planknárů za českou 

šlechtu chebského původu. Tím se otevírá jinak autorem nezmíněný problém, že Loketsko 

se z hlediska lenních vztahů lišilo od ostatních částí západních Čech a spíše se blížilo 

Chebsku.  

Do přílohy Jan Boukal zařadil pět obrázků, včetně jedné historické mapy Chebska a Ašska 

z 1. poloviny 18. století. Čtenář by nicméně ocenil přehledovou mapu znázorňující 

šlechtická sídla, popř. statky ve sledovaném regionu. 

 

 
5 Studie o chebské kanceláři a jejím jazyku v pozdním středověku nicméně autor ponechal stranou (Emil 
Skála, Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310 bis 1660, Berlin 1967). 
6 K leuchtenberským lénům lze doplnit Tomáš Velička, Lantkrabata z Leuchtenberka v politice 
lucemburských králů a jejich lenní knihy s ohledem na majetky na Chebsku a Loketsku, Sborník muzea 
Karlovarského kraje 22 (2014), s. 169–212. 
7 Friedrich Wilhelm Singer (ed.), Das Nothaftische Lehensbuch von 1360. Besitz und Verwaltung der 
Reichsministerialen Nothaft im Historischen Egerland, Faksimile und Übertragung des Originals im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, Arzberg – Hohenberg 1996. 



Poznámky k formálním aspektům práce: 

Vlastní text dizertační práce není zatížen překlepy ani chybami, jisté formální 

nesrovnalosti lze nalézt pouze vzácně v citačním aparátu.  

Rušivě působí nejednotný způsob zápisu osobních a místních jmen. Autor nejčastěji 

používá české formy, někdy německé, jindy oba tvary vedle sebe. Např. Ostroh je uváděn 

v prvních kapitolách jako Seeberg, pak Seeberk a ve druhé polovině dizertace jako 

Seeberk – Ostroh. Ze zaniklé vsi Hermannsgrün ve Slavkovském lese Jan Boukal vytvořil 

Heřmanov (s. 155), ačkoliv v dosavadní vlastivědné literatuře i onomastických lexikonech 

se používá výlučně německý tvar.  

Skutečně problematické jsou pak věty jako „ . . . kolem roku 1360 vystavěli v obci Úbočí tvrz 

Amonsgrün . . .“  (s. 53). Úbočí je přitom pouze poválečné pojmenování pro ves Amonsgrün. 

Stranou přitom ponecháváme fakt, že počátky zmíněné tvrze v Úbočí neznáme a k roku 

1360 je pouze kladena první explicitní zmínka. Duplicita českého a německého tvaru se 

opakuje např. u Skalné/Wildstein „ . . . na hradě Vildštejně ve Skalné u Chebu . . . “ (s. 70).  

 

IV. Dotazy k obhajobě 

1) Zvláště od 14. století se v písemnostech týkajících se záští na území říše objevují 

soustavně vedené protokoly, které detailně popisovaly a kvantifikovaly způsobené 

škody. Vznikala jako podklad pro smírčí jednání. Známe písemnosti obdobného 

typu i ze sledovaného regionu? 

2) Záští je považováno za významný institut garance práva v situacích, kdy 

neexistoval všeobecně uznávaný právní řád, mocenská síla ani byrokratický 

aparát, které by byly schopny ho prosadit. V období vlády Václava IV. ale 

odstrašující funkce záští zeslábla a násilí se stalo všudypřítomným jevem. Lze 

v prosazení landfrýdů a následné teritoriální garance práva v prostoru říšské 

zástavy dát do souvislosti právě se snahou nahradit nefunkční záští? Jakou 

konkrétní roli hrála v konfliktech chebská zemská hotovost? 

3) Eskalace záští vedeného drobnou šlechtou je dávána do souvislosti s jejím 

rozrodem a neudržitelnou ekonomickou situací. Jak se proměnila ekonomická 

základna a profesní uplatnění drobné šlechty v pozdním středověku ve 

sledované oblasti, zvláště s přihlédnutím k Chebsku a sousedním regionům?  

 

V. Závěr 

Autor se ve své dizertaci dotkl řady podstatných a obecných témat, z nichž lze uvést (1) 

konflikty a parametry jejich násilného i nenásilného řešení v pozdním středověku; (2) 

záští jako způsob garance práva v prostředí, v němž chyběla silná ústřední a teritoriální 

moc; (3) interference mezi odlišnými systémy, pokud jde o lenní práva; (4) vztah města a 

jeho zázemí, otázka mocenského monopolu města; nebo (5) sociální mobilita/ 



„feudalizace“ měšťanů. Mimořádný potenciál této obecné roviny nicméně zůstal nevyužit, 

neboť dizertační práce vážněji nepřekročila rovinu mozaikovitých faktů. Z toho plyne i 

značná závislost na starší německé vlastivědné literatuře nebo novějších (a z pohledu 

moderní historické práce nestandardních) textech Jiřího Jánského, které rovněž cílily na 

kumulaci dat různého významu. Velká část nepřesností a zavádějících informací 

v dizertační práce pramení, domnívám se, právě z málo kritické recepce této sekundární 

literatury a z rezignace na řešení problémů obecné povahy. 

Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout řadu pozitivních aspektů předkládané práce, 

zejména zpracování dosud opomíjeného tématu, soustavnou excerpci množství literatury 

a také náročnou práci se soudobými písemnostmi, uloženými zvláště v chebském archivu. 

Důležitá je rovněž kontinuita zájmu doktoranda a množství starších dílčích studií ke 

šlechtě v západních Čechách, které publikoval. Z toho důvodu dizertační práci hodnotím 

kladně a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

 

 

V Praze, 25. listopadu 2021                 doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. 

 

 

 

 

Výřez z mapy hranic mezi chebským teritoriem a klášterstvím ve Waldsassenu (ca 1600), 

Národní archiv, mapová sbírka, inv. č. 947. Znázornění místa zabití osoby klášterními 

lidmi. 


