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Osudům prvních dvou členů rodu, kterého později proslavila těžba stříbra v Krušných 

horách i pohnutý osud Jáchyma Ondřeje Šlika, jednoho z účastníků stavovského 

protihabsburského odboje popravených v červnu roku 1621, se Mgr. Michal Novotný zabývá – 

s přestávkami – již poměrně dlouho. Na osobu Kašpara Šlika se poprvé zaměřil ve své 

diplomové práci, což připomíná i v předkládané práci disertační. V následujících letech získal 

místo v Národním technickém muzeu, kde se ale musel vyrovnat s oborem značně vzdáleným 

sklonku středověku (viz autorova bibliografie). Nicméně na šlikovské téma zcela nerezignoval 

(i publikačně: Novotný, Michal, Mates Šlik, pán z Holíče a Lokte. In: Poohří 1, sídla – správa – 

společnost, Louny 2011, s. 81–98).  

Autor se musel vyrovnat s novými objevy Petra Elbla, který jako jeden z vydavatelů 

regest listin císaře Zikmunda, má velký přehled o písemnostech, jež lze spojit s dvorskou 

kariérou Matese Šlika. Obdobně vedený výzkum kariéry Matese Šlika byl pro Michala 

Novotného v podstatě neproveditelný jak z důvodu dostupnosti archivního materiálu, tak 

z nedostatku času. Snažil se vytěžit české archivy, byť v poněkud zúženém výběru cíleném 

pouze na Šliky. Na některých místech jsou zajímavé prameny víceméně přepsány, často jen 

v poznámkách, nikoliv interpretovány a plně využity v textu (např. zmínky o slabém zraku 

Matese Šlika, s. 143). Z fondu NA Praha by stál za povšimnutí ještě fond Hejtmanství 

německých lén, i kvůli Jindřichovi z Plavna. Jsem si však dobře vědoma obtíží spjatých s prací 

s tímto fondem a docela chápu, že v něm autor bedlivě nestudoval, ale mohl ho uvést a 

zdůvodnit jeho nevyužití. 

Po úvodních kapitolách věnovaných zdrojům studie a metodickým postupům se autor 

zamýšlí nad důvody přitažlivosti hledání kořenů úspěchu prvních Šliků a počátků jejich 

vzestupu. První ze stěžejních dvou kapitol, rozvržených do dalších podkapitol, sleduje původ a 

kariéru Matese Šlika, druhá je věnována Matesi Šlikovi a jeho úsilí o zakotvení na Chebsku a 

Loketsku. 

V případě hledání počátku rodu nechybí víceméně již publikované úvahy, pojednané 

však v kontextu s dalšími událostmi, stejně jako otázky kupící se kolem hraběcího titulu 

z Passaunu (Bassana), či kolem Kašparova falzátorství.  

Mates Šlik měl složitou pozici. Ztratil pozici na habsburském dvoře, ale přesto usiloval 

o vybudování rodové domény na Loketsku a Chebsku využitím již dříve získaných úřadů a 

zástav v daném kraji. Nepochybně jde o velmi zajímavý „boj“, v němž se střetávaly zájmy Šliků 

s tradičním systémem loketských královských manů. Autor též dospívá k tezi, že úsilí o získání 

Loketska bylo spíše východiskem z nouze, nikoliv prvotním záměrem Kašpara Šlika, který 



toužil nejen po titulu hraběte, ale i po honosnějším zboží mimo Čechy. Tuto tezi mohl autor 

těsněji propojit s relativně opožděným budováním rezidenčních sídel (od s. 238). 

Úvahy o bližší spolupráci Matese Šlika se saským dvorem a opuštění této strategie po 

roce 1471 představuje významnou kapitolu v dějinách Krušnohoří a mohlo by být lépe 

zobecněno. V tomto smyslu se vnucuje otázka “obojího“ Krušnohorska jako svébytného 

regionu bez „hranic“ (Uwe Tresp) a procesu jednoznačného vymezení zemské hranice, k němuž 

ukazuje i budování šlikovské domény na území Čech, byť ani v 16. století rod kontakty 

s drážďanským kurfiřtským sídlem neomezil. Důvody pokusu o prodej Loketska, či o 

bezprostřední podřízení panství římskému panovníkovi jsou vysvětleny celkem uspokojivě, ale 

nehrál v tomto případě svou roli také příklad Chebska jako říšské zástavy v rukou českého krále, 

ale právně nadále spojeného s Říší? Svůj smysl mohl mít též Šliky úpěnlivě hájený hraběcí titul, 

v Čechách neužívaný, ale snáze prosaditelný v Říši, kde byl běžný. Nezdar zamýšlené 

transakce, respektive vylíčení událostí roku 1471 (následně 1486) poněkud opomíjí postoj krále 

Vladislava II., který – jistě pod vlivem českých stavů nebo spolu s nimi – o něco později se 

postavil proti prodeji Šluknovska Wettinů (panství získal jejich exponent Hugolt ze Šlejnic, ale 

v rámci Českého království).  

Za hlubší sondu by zřejmě stála charakteristika „protihráčů“, zvláště města Chebu. 

Bohatství chebského archivu je sice velmi lákavé a slibné, ale též ve svém množství různých 

typů dokumentů zrádné, proto chápu, že autor musel volit. Z dostupnějších pramenů by si 

nahlédnutí zasloužila nejstarší chebská městská kronika Pankráce Engelharda z Haselbachu z 2. 

poloviny 16. století, ale popisující i starší historii města (edice Heinrich Gradl, Deutsche 

Chroniken aus Böhmen 3, 1884) a tudíž i názor na ni v ranně novověké historiografii.  

Práce je psána s dobrou znalostí tématu i s literárními ambicemi. Přes evidentní snahu 

o odstranění stylistických neobratností (např. opakování slov), či pravopisných chyb, se tyto 

„prohřešky“ nepodařilo zcela odstranit (loketští místo Loketští). 

Důležitá, zajímavá i pracná, leč v textu ne zcela využitá, je příloha č. 1, v niž jsou 

zachycena jména osob spjatých s Šliky na základě chebské korespondence. 

Práce se svém výsledku téma spíše shrnuje a hodnotí, a i když nepřináší vysloveně nové 

„objevy“, obsahuje důležité informace a úvahy ke zrodu „nové“ šlechty pozdního středověků 

na základě dvorských služeb, o úskalích jejího prosazení ve stavovské společnosti i 

houževnatosti probíraných protagonistů.  

Práce odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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