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Jako výchozí body komparace slouží v širším kontextu Čechy a Slezsko, v rámci nichž 

poté primární roli hrají jejich hlavní města -  Praha a Wroclaw a jejich blízké okolí. Obě dvě 

města hrála v procesu rapidní industrializace a urbanizace 19. století v rámci svých státních 

organismů velmi podobnou roli. Jednalo se o centra provincií, které se během 19. století 

rapidně industrializovaly, politicky však zůstávaly v rámci příslušných států spíše na periferii. 

Obě dvě města prošla během 19. století rovněž rapidním demografickým vývojem, který je 

posunul do pozice jednoho z center státní nobilitační praxe. Zdejší gymnázia a univerzity 

produkovaly dostatečný počet vzdělaných elit, které potom v obou městech zůstávaly, a z 

kterých se rekrutovali kandidáti nobilitací. Obě města měla rovněž dostatečný ekonomický 

potenciál, aby u sebe značný počet těchto ekonomických elit udržela a správně-politická 

pozice obou měst poté doplňovala jejich sociální strukturu o představitele státního 

byrokratického aparátu a armády. Obě dvě města tak v sobě soustředila směs sociálně výše 

postaveného měšťanstva, úřednictva a důstojníků. 

Právě z tohoto sociálního rezervoáru se rekrutovala drtivá většina příjemců nobilitací a 

jak Praha, tak Wroclaw představují obdobné „arény“, ve kterých byl stát v rámci své 

nobilitační praxe konfrontován s velmi obdobným sociální prostředím a tím i s velmi 

obdobnou nabídkou sociálních vrstev a vzorců chování, které mohl pomocí nobilitací 

podporovat, nebo které mohl naopak opomíjet. Nobilitační praxe pak nebyla ani v jednom 

z obou měst ovlivňována fyzickou přítomností centrálních orgánů státní správy a královského, 

případně císařského dvora, jako tomu bylo v případě hlavních měst Vídně a Berlína. 

Nobilitace směřované do Prahy a Wroclawi je proto možné považovat z velké míry za 

vzorové. Stát při distribuci šlechtických titulů vybíral v obou případech z obdobně širokého 

sociálního spektra kanditátů, centrální státní orgány byly od obou měst dostatečně vzdálené a 

nobilitační praxe zde tak zahrnovala široké spektrum státních aktérů, kteří se podíleli na 

formulaci státní nobilitační praxe. 

V rámci komparativního přístupu se práce nejprve zaměřuje na externí rámec samotné 

nobilitační praxe. Pod termínem „arény šlechtického vzestupu“ analyticky pojímá nejen 

sociální a geografické podmínky nobilitační praxe v obou městech, nýbrž zkoumá i právní 

rámec udělování šlechtických titulů, strukturu aktérů, kteří v jednotlivých případech 

konstituovali státní jednání a rovněž i pomyslnou „cenu“, o kterou se v příslušných „arénách“ 

hrálo – tedy rozličné materiální a symbolické výhody, které získání šlechtického titulu 

vyznamenaným přinášelo.  

Vzájemným srovnáním všech těchto faktorů dochází práce k závěru, že obě dvě 

„arény“ vykazovaly rozsáhlé vzájemné podobnosti nejen ohledně sociální struktury aktérů, 
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z kterých se rekrutovali adepti nobilitací, nýbrž právě i s ohledem na právní rámec udělování 

šlechtictví, na strukturu rozhodujících státních aktérů i s ohledem na privilegia, které 

nobilitace v obou případech přinášely. 

Právní regulace udělování šlechtických titulů byla v obou případech poměrně malá. 

V Habsburské monarchii byl výrazněji právně regulován pouze zisk tzv. „systematizovaného“ 

a „systematického“ šlechtictví, kdy patřičné právní normy zaručovaly automatický nobilitační 

nárok držitelům určitých rakouských řádů, případně důstojníkům po minimálně třicetileté 

vojenské službě. Právní regulace ostatních nobilitačních případů se omezovala pouze na 

základní ustanovení, jako např. výslovné umožnění zisku šlechtictví ženám či na úpravu 

udělování šlechtictví cizím státním příslušníkům, komplexní právní rámec však neexistoval.  

V rámci nobilitační praxe tak měly příslušné státní orgány relativně volné pole působnosti. 

Rozhodování o konkrétních nobilitačních případech a tím i o sociální struktuře nové šlechty, 

stejně tak jako o vzorcích chování, které k zisku šlechtictví opravňovaly, tak bylo většinou 

ovlivňováno právě preferencemi zúčastněných státních aktérů. 

Podobně vágní byl právní rámec nobilitační praxe i v pruském případě. Při neexistenci 

obdoby rakouského institutu „systematizovaného“ a „systematického“ šlechtictví 

představovalo jedinou právně závaznou úpravu ustanovení z roku 1843, které jako základní 

podmínku pro získání šlechtického stavu svobodných pánů stanovovalo zřízení 

fideikomisního panství. Vzhledem k faktu, že stav svobodných pánů byl v hierarchii 

šlechtických titulů zpravidla nejvyšším a nejméně obvyklým stupňem, kterého bylo možno 

v rámci nobilitace dosáhnout,  nepředstavovalo ani toto ustanovení pruského šlechtického 

práva výraznější omezení rozhodovací autonomie zúčastěných státních aktérů. Rovněž 

v Prusku tak byly příslušné státní orgány vázány pevným právním rámcem jen minimálně a 

výběr vhodných kandidátů šlechtictví i praktik, které jejich šlechtický vzestup legitimizovaly, 

závisel z rozhodující části na preferencích státních aktérů.    

Rovněž i komparace jejich struktury ukazuje výrazné paralely. V obou případech 

probíhala většina nobilitací „zdola“, kdy prvotní iniciativa vycházela od kandidátů 

samotných. Teoreticky se tak mohl každý svobodný občan obrátit na lokální orgán státní 

správy s žádostí o udělení šlechtického titulu. Nobilitační praxe pak byla v obou případech 

realizována zpravidla v rámci třístupňového hierarchického systému,  kdy stát na základě 

ověření argumentů uvedených žadatelem a na základě dalších informací posuzoval 

oprávněnost konkrétního nobilitačního nároku. V rámci tohoto procesu vystupovala jako 

hlavní aktér zpravidla nejdříve lokální, poté centrální správa, která na základě shromážděných 

podkladů vyhotovovala konečné stanovisko. To bylo poté předloženo králi, případně císaři. 
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Z formálně-právního hlediska spadala kompetence udělovat šlechtictví výhradně do 

pravomoci pruského krále, respektive rakouského císaře a nobilitace tak podléhaly

příslušnému královskému nebo císařskému souhlasu. 

I přes právně postulovanou suverenitu rozhodnutí hlavy státu však v obou případech 

hrála hlavní roli většinou právě lokální a centrální státní správa, jejímž doporučením se 

pruský král či rakouský císař zpravidla řídil. Jedinou výjimku z tohoto mechanismu pak 

představovaly tzv. nobilitace „zhora“, kdy to byl pruský král či rakouský císař, kdo vyvinul 

první iniciativu k udělení šlechtictví konkrétní osobě. V takovém případě pak byl celý 

mechanismus vynechán a udělení šlechtictví bylo v co nejkratší lhůtě realizováno a to bez 

výraznější účasti dalších aktérů státní správy. Případy podobných nobilitací „zhora“ se však 

omezovaly pouze na výjimečné příležitosti, jakými byly např. královské korunovace, a 

většina šlechtických titulů tak byla udělena běžnou cestou za účasti všech příslušných státních 

aktérů.  

Podobně jako sociální struktura, právní rámec i státní „rozhodčí“, byla v rámci obou 

„arén šlechtického vzestupu“ velmi podobná i cena, o kterou adepti šlechtictví usilovali. 

Šlechtická privilegia, o jejichž distribuci stát pomocí nobilitací rozhodoval, se v Prusku i 

v Habsburské monarchii dělila v zásadě na privilegia symbolická a materiální. I přesto, že  

materiální privilegia doznala během 19. století v obou případech výrazné redukce, zůstala i po 

roce 1848 zachována právě ta, která nobilitace vybavovala podstatnou společenskou 

atraktivitou. Řada prestižních nadací a vzdělávacích institucí udělovala svá stipendia či 

umožňovala přijetí pouze osobám, které se mohly vykázat šlechtickým titulem. Pro řadu 

společensky vzestupujících elit to tak byla právě nobilitace, která uznávala dlouhodobý, často 

více generací trvající společenský vzestup konkrétní rodiny, a dále zlepšovala její sociální 

pozici a otevírala jí nové možnosti pro optimalizaci jejího sociálně-ekonomického statusu. 

Symbolická privilegia poté nobilitovaným zajišťovala akumulaci symbolického kapitálu. 

Každodenní, v Rakousku dokonce povinné používání šlechtických predikátů a erbů 

poskytovalo nobilitovaným možnost neustálé demonstrace sociální distinkce a veřejného 

uznání. 

Po analýze všech těchto externích faktorů nobilitační praxe přechází práce k rozboru 

sociální struktury nové šlechty a sociálně historickou analýzou vrstvy nově nobilitovaných 

identifikuje některé základní rozdíly. Přestože rámcové podmínky nobilitační praxe byly 

v obou případech takřka totožné, lišily se státní představy o tom, kterým skupinám poskytovat 

veřejné uznání a zvyšovat jejich symbolický kapitál, a které naopak ponechat stranou, místy 

relativně výrazně. 
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V obou dvou případech hrály výraznou roli nobilitace směřované do vojenského 

prostředí. V prvních zhruba dvaceti letech 19. století se jako hlavní příčina jeví pruské a 

rakouské angažmá v revolučních válkách proti napoleonské Francii. Přímé vojenské nasazení 

v boji přinášelo řadě důstojníků zásluhy, které byly instrumentalizovány jako vhodný 

argument k podepření nobilitačních nároků. Rovněž armádní reformy, které v obou případech 

následovaly po zdrcujících vojenských porážkách, ovlivnily nasměřování nobilitací právě 

mezi armádní důstojníky. Jak v Prusku, tak i v Rakousku tyto nobilitace zvyšovaly sociální 

atraktivitu důstojnické služby a byly tak prostředkem, jak odměnit vojenské zásluhy a  jak 

zároveň udržet ve vojenské službě mladší a schopnější důstojníky.

V dlouhodobější perspektivě se však pozice důstojníků v rámci nové šlechty v obou 

případech lišila. Zatímco v Prusku důstojníci v rámci nobilitovaných po celou dobu jasně 

dominovali, je v Rakousku možné pozorovat velmi pozvolný, přesto však zřetelný trend 

k oslabování jejich pozice. Zásadní roli v tomto ohledu sehrála politická a nacionální 

aktivizace veřejnosti v rámci Habsburské monarchie, která od 30. let 19. století, a zcela 

zřetelně pak po roce 1848, nutila stát používat udělování šlechtictví stále více jako prostředek 

aktivního vlivu na civilní segmenty společnosti. Zatímco rakouská armáda zůstala politickou 

a nacionální aktivizací z velké části nedotčena, byly to právě civilní segmenty společnosti, 

které začaly postupně polarizovat veřejný prostor a diskurz, a u kterých tím pádem stát 

mnohem více pociťoval potřebu posílit jejich loajalitu. Přestože byl díky instituci 

„systematizovaného“ šlechtictví podíl armádních důstojníků mezi nobilitovanými i nadále 

zajištěn, těžiště nobilitací se v Rakousku začalo postupně posouvat spíše k civilním skupinám. 

Právě při pohledu na tyto nobilitované civilní skupiny se ukazuje první zásadní rozdíl. 

Zatímco v rámci pruské civilní nové šlechty po celou dobu zcela jasně dominovaly skupiny 

velkostatkářů a státních úředníků, byl její obraz v Rakousku mnohem pestřejší, když se 

zhruba v polovině 20. let začali mezi nobilitované stále více prosazovat zástupci nových 

ekonomických a vzdělanostních elit. Rakouský stát tak zvyšoval symbolický kapitál a 

poskytoval veřejné uznání nejen skupinám, které na něj byly přímo navázány, jako byly státní 

úředníci a důstojníci, nýbrž i nově se prosazujícím vrstvám měšťanstva, které se realizovaly 

mimo bezprostřední státní sféru vlivu. 

Vysvětlení tohoto kvalitativního rozdílu v nobilitační praxích obou států je přitom 

nutno hledat multikauzálně. Převahu státních úředníků a velkostatkářů v rámci pruské civilní 

nové šlechty ovlivnila narůstající společenská prestiž státní zprávy, která byla důsledkem 

rozsáhlých byrokratických reforem počátku století a s ním spojeného „byrokratického 

absolutismu“, významnou roli hrály ale zejména pokusy o reformu šlechty, které se v Prusku 
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odehrávaly v letech 1840 – 1847. Účastníci intenzivní debaty o společenské úloze a 

rekrutačních kritériích šlechty, která se v Prusku rozvinula po nástupu Fridricha Viléma IV. 

na trůn, vesměs čerpaly své vzory z britské praxe. Byl to poté transfer a specifické 

akulturování britského modelu v pruském prostředí, kdy byla jako hlavní kritérium 

příslušnosti ke šlechtě viděna právě pozemková držba, které výrazným způsobem ovlivnily 

představy o podstatě kvalifikačních kritérií šlechty a tím i o podstatě samotné šlechtické 

příslušnosti. 

Přestože debaty o šlechtické reformě nikdy nedosáhly právně kodifikovaného 

výsledku a byly posléze překryty revolučními událostmi let 1848 – 49, ovlivnilo specifické 

akulturování britského modelu pruskou nobilitační praxi minimálně až do 70. let 19. století. 

Do popředí se tak dostala zejména vrstva velkostatkářů, v jejichž pozemkovém vlastnictví 

byla spatřována záruka dlouhodobého zachování výjimečného socio-ekonomického statusu a 

praktického ztělesnění dědičných a vzděláním neosvojitelných šlechtických „ctností“. 

Udělování šlechtictví nearmádním společenským špičkám tak bylo v Prusku po celou dobu 

dynamizováno zejména konkurencí mezi nobilitovanými úředníky a velkostatkáři, přičemž 

jiné skupiny byly opomíjeny.  Stát tak poskytoval své uznání a zvyšoval symbolický kapitál 

prakticky výhradně jen těmto dvou skupinám. Nobilitovaní z řad nastupujícího ekonomického 

nebo vzdělanostního měšťanstva (Wirtschafts- und Bildungsbürgertum) byly pouze výjimkou. 

V Rakouském případě ovlivňovaly distribuci šlechtických titulů naproti tomu spíše 

vnitřní faktory. Přestože místní šlechta vykazovala jako celek v první polovině 19. století řadu 

obdobných krizových znaků jako v pruském případě, zůstali zastánci radikální šlechtické 

reformy na rozdíl od Pruska spíše na okraji relevantní debaty. Rovněž i u civilních nobilitací 

tak hrály z počátku hlavní roli neúspěchy na válečném poli v prvních letech 19. století. 

Ekonomická krize, která postihla Rakousko během válek a následující, prakticky neustále 

trvající státní finanční tíseň stála na počátku udělování šlechtictví vybraným, často židovským 

ekonomickým elitám, které pomáhaly svým kapitálem sanovat rozsáhlé dluhy státní 

pokladny.  Spolu s těmito nobilitovanými bankéři a podnikateli se tak mezi rakouskými 

novými šlechtici začaly pomalu prosazovat měšťanské segmenty, a rakouské nobilitace tak 

přestaly směřovat výhradně do armádních nebo úřednických řad. 

Jako symbolickou cézuru je pak možno vidět rok 1835, kdy došlo po smrti Františka 

II. k určitému uvolnění do té doby státem pevně kontrolovaného společenského prostoru a 

diskurzu. Právě ve druhé polovině 30. let se tak začínají v Rakousku aktivizovat první 

potenciály občanské společnosti a kritické veřejnosti. Ty byly přitom v Čechách částečně, 

nikoli však vždy, vázány na dynamizující se národní hnutí. Zároveň byly první formy 



7

občansko-společenského sdružování a kultivace veřejného prostoru a diskurzu velmi často 

neseny vedle tradiční vysoké šlechty právě příslušníky měšťanských vrstev, kteří viděli 

potvrzení svého společenského vzestupu nezřídka právě v dosažení šlechtického titulu. Nárůst 

počtu nobilitovaného měšťanstva, které svůj společenský status odvozovalo zejména 

z kategorií výkonu a vzdělání, je tak nutno vidět právě v souvislosti se vznikem prvních 

zárodků občanské společnosti. Stát se v tomto případě stavěl k vznikající občanské 

společnosti překvapivě otevřeně, když nejen že svým aktivním jednáním vytvářel po roce 

1835 právní a sociální prostory, ve kterých se mohly první zárodky občanské společnosti 

vyvíjet, nýbrž tyto zárodky skrz svou nobilitační praxi ještě podporoval. Tato podpora poté 

vydržela, i když ne vždy se stejnou intenzitou, prakticky až do 60. let 19. století. Zlom, který 

znamenala revoluce 1848 / 49, po které nobilitace aktérů vznikající občanské společnosti na 

chvíli ustaly, byl velmi rychle překonán a již od druhé poloviny 50. let 19. století je možno 

pozorovat další vlnu udílení šlechtických titulů, které směřovaly mimo armádu a státní 

byrokratický aparát.        

Tyto nobilitace je pak třeba vidět nejen v kontextu vznikající občanské společnosti,  

nýbrž i v souvislosti se stále dynamičtějšími národními hnutími. Rakouský stát v tomto 

ohledu svou nobilitační praxi kvalitativně příliš neměnil a směřoval šlechtické tituly do 

příslušných částí všech národních hnutí. Byl to ale vývoj národních hnutí samotných, který 

během 60. let 19. století začal výsledky nobilitační praxe pozvolna měnit. Před rokem 1848 a 

částečně ještě během 50. let byla národní hnutí v monarchii zaměřená spíše na kulturní 

požadavky a nenárokovala si primárně spoluúčast v bezprostřední politické aréně. Jejich 

aktéři se tak mohli k potenciálnímu zisku šlechtických titulů stavět mnohem afirmativněji, než 

tomu bylo později ve fázi, kdy národní hnutí vstoupila do své masové, agitační fáze. 

V kontextu Habsburské monarchie 60., 70. a 80. let 19. století, kdy se např. české 

národní hnutí nacházelo v pozici nestátní etnické skupiny, a často se tak dostávalo 

s rakouským státem do přímých sporů, bylo proto pro jeho předáky mnohem obtížnější  

usilovat o udělení šlechtického titulu, než tomu bylo o dvacet let dříve. Přestože i v této fázi 

rakouský stát aktivně činil nobilitační nabídky, byly tyto předáky národních hnutí zpravidla 

oslyšeny. Rozsáhlejší přijímání šlechtických titulů mohlo znamenat výrazné oslabení jejich 

pozice uvnitř národních hnutí samotných. V Rakousku tak na rozdíl od Pruska distribuci 

šlechtických titulů mimo důstojnický sbor neurčovaly vnější faktory, nýbrž zpočátku státní 

finanční tíseň, později pak vznik občanské společnosti a dynamizující se národní hnutí. 

Toto tvrzení je možno podpořit nejen sociálně-historickým rozborem nové šlechty, 

nýbrž i analýzou jednotlivých nobilitačních případů v obou vybraných regionech. Sledujeme-
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li vývoj argumentačních katalogů, které byly v rámci nobilitačních procesů uplatňovány pro 

podpoření šlechtických nároků jednotlivých aktérů a přijímání těchto katalogů ze strany státu, 

tedy vlastně vývoj souborů státem uplatňovaných kritérií „šlechtickosti“, můžeme rovněž 

identifikovat řadu rozdílů. Ty se přitom z velké části časově překrývají právě 

s identifikovanými césurami v sociálně-historickém vývoji nové šlechty.     

V obou dvou případech, tedy jak v Čechách tak i ve Slezsku, se během prvních třiceti 

let sledovaného období nobilitační praxe vyznačovala poměrně jasným překrytím 

jednotlivých  sociálně historických kategorií a z nich přímo odvozených kulturních praktik, 

které šlechtický vzestup legitimizovaly. Stát tak uplatňoval jednoduchý přístup, podle kterého 

to nebyl jen sociálně-profesní původ, který opravňoval k dosažení šlechtického titulu, nýbrž i 

kulturní praktiky kultivované v příslušném prostředí, kterým bylo prostřednictvím nobilitací 

demonstrováno státní uznání a podpora. Armádní důstojníci tak dosahovali šlechtických titulů 

v obou případech zpravidla na základě svých vojenských zásluh a na základě demonstrované, 

často i několik generací zahrnující oddanosti vojenské službě. Zatímco však tato kritéria 

šlechtické příslušnosti nedoznala v českém případě během sledovaného období výraznějších 

změn, ve Slezsku tomu tak nebylo. 

Paralelně se zmíněnými debatami o možnostech zásadní šlechtické reformy mezi lety 

1840 - 1847 začal stát během konkrétních nobilitačních řízení důstojníků klást stále více důraz 

nikoli na kritéria odvozená z vojenské služby, nýbrž na  kulturní praktiky akumulace 

ekonomického kapitálu a vnější demonstrace sociální distinkce. Důstojníci tak byli nuceni 

legitimizovat svoje šlechtické nároky nikoli svými zásluhami v rámci armádní služby, nýbrž 

rozsáhlým majetkem, nejlépe ztělesněným držbou půdy a schopností navenek demonstrovat 

pro šlechtický stav odpovídající životní styl. Akumulace majetku a kulturní praktiky okázalé 

spotřeby se tak staly hlavními vzorci chování, které stát v případě důstojníků považoval za 

dostatečnou kvalifikaci pro dosažení šlechtického titulu, a kterým poté poskytoval příslušné 

uznání. 

Obdobný vývoj je přitom možno vysledovat i u sociálního segmentu nobilitovaných 

úředníků. Zatímco v českém případě dosahovali úředníci šlechtických titulů po celou dobu 

zpravidla pouze na základě argumentů a kvalifikací přímo odvozených z jejich byrokratické

praxe, jako byl například patřičný služební postup nebo spolehlivost a délka služby, začala být 

ve slezském případě pro úřednické nobilitace na přelomu 30. a 40. let 19. století uplatňována 

zcela jiná sada kritérií. Podobně jako u nobilitovaných důstojníků začal stát i v případě 

úředníků pod vlivem britských inspirací klást důraz místo na profesní kritéria na kritéria 

majetku a vnější kulturní reprezentace. Rovněž úředníci tak byli nuceni legitimizovat svůj 
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nárok na dosažení šlechtictví dostatečným movitým, zejména ale nemovitým majetkem a 

z něj odvozenými praktikami vnější kulturní reprezentace a demonstrace sociální distinkce.

Pokud se tedy v Čechách spolu s nobilitacemi důstojníků a úředníku zapisovaly do 

katalogu kritérií pro rekrutaci šlechty po celou sledovanou dobu vzorce dlouhodobé, 

spolehlivé a oddané státní služby v armádě či v byrokratickém aparátu, byla slezská praxe 

jiná. Stát zde nobilitacemi představitelů armády a správního aparátu posouval kritéria 

„šlechtickosti“ od profesních zásluh k pozemkové držbě, okázalé spotřebě a reprodukci 

kulturně - společenských hranic.  Zcela zřetelně je tento posun patrný i v nobilitacích 

konkrétních slezských statkářů, kteří šlechtických titulů dosahovali rovněž pouze na základě 

rozsáhlého majetku, pozemkové držby, vnější reprezentace, v některých případech pak ještě 

pomocí demonstrovaného uznání ze strany etablovaných lokálních šlechtických rodů. To se 

nejčastěji projevovalo začleněním nobilitovaných rodin do rodinných vztahů staré šlechty.     

Obdobná komponenta přitom mezi kvalifikacemi pro získání šlechtického titulu 

v českém případě zcela chybí. Nejen při udělování šlechtictví důstojníkům a úředníkům, 

nýbrž i při nobilitacích velkostatkářů stát v českém případě nikdy neuplatňoval kritéria prosté 

majetkové akumulace a kulturní reprezentace zaměřené na zdůraznění sociální distinkce. 

Analýza konkrétních nobilitačních případů ukazuje, že spolu s aktivizací prvních potenciál 

občanské společnosti a národních hnutí se mezi novou šlechtu nejen že začaly prosazovat 

odpovídající společenské vrstvy, ale že se do ní začaly prosazovat z části právě na základě 

argumentů odvozených z kultivace rozličných občansko-společenských vzorců chování. Mezi 

zvyšujícím se podílem vzdělaného a ekonomicky úspěšného měšťanstva mezi českými 

nobilitovanými a vznikem prvních zárodků občanské společnosti tak existuje kauzální 

souvislost. Nejen že tito aktéři dosahovali od druhé poloviny 30. let ve zvýšené míře 

šlechtických titulů, nýbrž stát jim tyto tituly často uděloval jako explicitní uznání jejich 

dobrovolné charitativní činnosti, poskytnutí jejich soukromých prostředků pro veřejné účely a 

jejich zásluh na kultivaci veřejného prostoru a diskurzu. Tato praxe poté vydržela ve více či 

méně nezměněné podobě až do konce sledovaného období. 

Vývoj nobilitačních kritérií tak z velké části kopíruje vývoj sociální struktury nové 

šlechty. V obou případech mezi nobilitovanými během prvních zhruba třiceti let dominovali 

důstojníci a úředníci, přičemž kvalifikace, na základě kterých jim byly šlechtické tituly 

udělovány, se překrývaly s jejich profesní praxí. Ve Slezsku však dochází na přelomu 30. a 

40. let k posunu, v rámci kterého jsou všechny společenské skupiny bez ohledu na jejich 

profesní pozadí nuceny přeformulovat kritéria pro nabytí šlechtictví ve prospěch akumulace 

ekonomického kapitálu a odpovídající kulturní reprezentace. 
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Přibližně ve stejnou dobu, v druhé polovině 30. let, se přitom mění  nobilitační praxe i 

v Čechách. Stát zde v kontextu aktivizujících se národní hnutí a vzniku prvních zárodků 

občanské společnosti začíná používat nobilitace jako jeden z prostředků aktivní politiky 

mající za cíl posilovat loajalitu zúčastněných aktérů. Spolu s tímto směřováním nobilitací do 

řad vzdělaného a ekonomicky úspěšného měšťanstva, které patřilo mezi nejčastější aktéry jak 

vznikající občanské společnosti, tak i národních hnutí, se tak do státem uznávaného katalogu 

kritérií pro rekrutaci elit začínají zapisovat i kulturní praktiky vznikající občanské společnosti. 

Kulturní vzorce dobrovolné charitativní činnosti, stejně tak dobrovolného poskytnutí 

soukromých prostředků pro veřejné účely, kultivace spolkového života a účasti na stále se 

rozšiřujícím veřejném diskurzu tak začínají patřit mezi hlavní kritéria, která stát vnímá jako 

oprávněné argumenty pro získání šlechtického statusu. 

Vliv aktivizujících se národních hnutí vystoupí ještě více do popředí, pokud se do 

centra pozornosti dostane konkrétní kontext vzniku slezské a české občanské společnosti. 

Práce ukazuje na třech vybraných párech občansko-společenských struktur a vzorců chování, 

že velmi obdobné kulturní praktiky občanské společnosti vznikaly jak ve Wroclawi, tak i 

v Praze. Srovnáním wroclawské Nemocnice všech svatých a pražského Ústavu pro zaopatření 

malých dětí se ukazuje, že v obou městech byly aktivně kultivovány kulturní praktiky 

dobrovolné charity a to z části právě těmi aktéry, kteří usilovali o dosažení šlechtického titulu. 

Pouze v českém případě však byly tyto kulturní praktiky přijímány jako relevantní argument 

legitimizující udělení šlechtictví. 

Z dalšího srovnání wroclawské Akademie výtvarných umění a pražské Sofiiny 

akademie pro podporu hudby a umění poté vyplývá, že to byly nejen praktiky dobrovolné 

charity a snižování sociálního napětí, nýbrž i další, s občanskou společností úzce spojené 

vzorce chování, které se sice vyskytovaly v obou zkoumaných případech, pouze v Čechách 

jim však byl přiznán status kvalifikace pro šlechtický titul. 

V obou dvou institucích byly kultivovány praktiky zaměřené na zvyšování 

vzdělanostní úrovně, na kulturní mecenát, na tvorbu sociálního kapitálu a na kultivaci 

veřejného prostoru a diskurzu. Tyto praktiky se přitom odehrávaly důsledně mimo logiku 

tržního přerozdělování a mimo bezprostřední státní sféru.  Jako relevantní argument pro 

udělení šlechtického titulu však sloužily pouze v případě pražské Sofiiny akademie, ne však 

už v případě wroclawské Akademie výtvarných umění.   

Ke stejnému výsledku dochází i srovnání největších a nejdůležitějších občansko-

společenských struktur v obou městech – průmyslových spolků. V pražské Jednotě pro 

povzbuzení průmyslu i ve wroclawském Průmyslovém spolku byly kultivovány totožné 
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vzorce chování, které přitom mohou sloužit téměř jako učebnicový příklad občansko-

společenských aktivit. Dobrovolné poskytnutí soukromých prostředků pro spolkové účely, 

intenzivní kultivace a rozšiřování veřejného prostoru a diskurzu pomocí nejrůznějších 

spolkových akcí nebo rozsáhlá veřejná mobilizace za předem vytyčeným cílem patřily do 

arzenálu aktivit obou spolků stejně tak jako nezištná podpora lokálního průmyslu, zvyšování 

jeho konkurenceschopnosti a tím i dynamizace hospodářského růstu. Všechny tyto aktivity 

však sloužily jako relevantní kritéria pro zisk šlechtického titulu opět jen v českém případě.   

Vrátíme-li se tedy k základním teoretickým východiskům práce, je možno uzavřít, že 

pruský stát ve sledovaném období svou nobilitační praxí zvyšoval ve Slezsku symbolický 

kapitál armádních důstojníků, úředníků a statkářů. Během prvních zhruba třiceti let přitom 

distribuoval uznání i ve prospěch příslušných  vzorců chování, tedy ve prospěch dlouhé a 

spolehlivé státní služby v armádě či státním aparátu nebo ve prospěch akumulace 

ekonomického kapitálu a odpovídající formy kulturní reprezentace. Zhruba po roce 1840 se 

pak pod vlivem zejména britských inspirací přiklonil k explicitní a takřka výhradní podpoře 

statkářů a kulturních praktik akumulace majetku a demonstrace sociální distinkce. 

V Rakouském případě distribuoval stát společenské uznání a symbolický kapitál 

naproti tomu pestřeji. Nobilitační praxe zahrnovala v Čechách jak státní úředníky a armádní 

důstojníky (v menší míře i statkáře), tak i v důsledku aktivizace národních hnutí od 30. let 

reprezentanty vzestupujícího ekonomického a vzdělanostního měšťanstva. Do katalogu 

rekrutačních kritérií elit se pak spolu s nobilitacemi zapisovaly jak kulturní praktiky 

dlouhodobé a oddané služby v armádě nebo správním aparátu, tak i vzorce chování 

charakteristické pro vznikající občanskou společnost, jako např. dobrovolná charitativní 

činnost, nezištná podpora vzdělání a průmyslu nebo participace na veřejném diskursu a 

rozšiřování veřejného prostoru.   




