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Abstrakt: 

Předkládaná dizertační práce se věnuje tématu nejstarších dějin rodu Šliků. Vzestup původně 

měšťanské rodiny je založen na dvorské a kancelářské kariéře Kašpara Šlika († 1449), který své 

úspěchy ve službách Zikmunda Lucemburského, Albrechta a Fridricha Habsburských podpořil 

souborem falešných listin, které výrazně napomohly změně jeho společenského a ekonomického 

statutu (falešné povýšení na hraběte, majetkové zisky). Po jeho smrti bratr Mates Šlik a jeho synové 

vedli ve druhé polovině 15. století zápas o udržení získaného postavení i majetku.  

Sledovanými tématy bylo použití dvorské služby a kariéry pro průnik měšťanů do šlechtických vrstev, 

zejména se zaměřením na osobu Kašpara Šlika († 1449). Druhým tématem bylo hledání strategií, 

kterými se Šlikové, zejména bratr zmíněného Mates Šlik († 1487), vymezovali vůči šlechtickému 

prostředí, jehož se stali součástí. Podstatnými okruhy zde byl vztah k městu Cheb, odkud rod 

pocházel, a k Loketskému kraji, který Šlikové získali a ze kterého se snažili vytvořit základ rodového 

dominia. 

Falzátorská činnost zakladatele rodu přispěla značnou měrou ke vzniku zkresleného obrazu o dějinách 

rodu. Proto byla na začátek zařazena kapitola věnovaná vzniku hlavních témat dějin rodu Šliků 

(Kašpar Šlik, zápas o Loket, přijetí luterství, Jáchymovský tolar). Srovnáváním diachronních popisů v 

dílech kronikářů bylo zkoumáno, jaké okolnosti přispívaly ke vzniku výsledného obrazu. 

Následující dvě kapitoly jsou rozděleny podle životů dvou nejvýznamnějších postav první generace 

rodu Kašpara Šlika († 1449) a jeho mladšího bratra Matesa († 1487), vždy se zaměřením na hlavní 

pole jejich působnosti (městské prostředí, panovnický dvůr) x (městské prostředí, vlastní panství). 

Výzkumem bylo prověřeno, že Šlikové představují případ měšťanského, který pocházel z 

řemeslnických a obchodních vrstev a měl namířeno mezi městské elity. Dříve než se mezi nimi stačili 

prosadit, využili Šlikové příležitosti k postupu do řad šlechty prostřednictví dvorské kariéry (pasování 

na rytíře 1433, přijetí mezi uherské pány 1438). Krátce po té zcela opustili městské struktury, i když s 

elitami města Chebu zůstali i nadále v úzkém kontaktu (příbuzenské, obchodní i politické vztahy). 

Po předčasné smrti vlivného kancléře Kašpara musel získaný majetek a pozice obhájit jeho mladší 

bratr. Tomu připadla úloha sestavit z nesourodých majetkových zápisů základ budoucího dominia. Z 

počátku se Mates orientoval více na dvůr saského kurfiřta, což mělo za následek určitou izolaci vůči 

stavům Českého království. Od roku 1472 se rod zaměřil na budování dominia na Loketsku, stejně 

jako na postupné proniknutí mezi českou šlechtu. Kromě této roviny byly v práci zkoumány vztahy 

Šliků k rodnému Chebu ve 2. polovině 15. století, zejména role Matese Šlika v komunikační síti města 

Chebu na pomezí mezi Svaté říše římské a Českého království. 

 

 

Klíčová slova: 

15. století, Šlikové, šlechta, dvorská kariéra, rodinné strategie 

 

Abstract: 

The presented thesis is devoted to the oldest history of the Schlick family. The rise of an originally 

burgher-class family was based on the court and chancellery career of Kaspar Schlick († 1449); the 

latter bolstered his successes in the services of Sigismund of Luxembourg and Albrecht and Fridrich 

Habsburgs by an array of false documents that significantly contributed to the change of his social and 

economic status (his false promotion to the estate of a count and gaining a fortune). In the second half 

of the 15
th 

century, after Kaspar's death, his brother Mates and his sons struggled for the preservation 

of acquired status and health.   

The following topics were investigated: (1) The utilization of court services and careers for burghers' 

getting into aristocratic circles, as exemplified by the person of Kaspar Schlick († 1449); (2) The 

search of strategies the Schlicks – Mates Schlick in particular († 1487) – took to limit themselves from 

the aristocratic environment, part of which they became. A significant role played Schlicks' relation to 

the town of Cheb, from which their family came, and to the Loket region, which they acquired and 

tried to make a basis of the family dominion.  

Document forging by the family's founder significantly contributed to the creation of a distorted image 

of the family history. This is why the introductory chapter deals with the emergence of the main 

subjects in the history of the Schlick family: Kaspar Schlick, the fighting for Loket, acceptance of 
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Lutheranism, and Jáchymov thaler. The creation of the resulting image was investigated by comparing 

diachronic descriptions in the works of chroniclers.  

The next two chapters are split into parts related to the lives of the two main characters of the Schlick 

family's first generation – Kaspar Schlick († 1449) and his younger brother Mates († 1487) – and are 

always focused on the main fields of their activities: the town environment and imperial court 

compared to the town environment and own demesne. The research verified that the Schlicks represent 

a burgher family that originated from the craftsman and tradesman classes and headed among the 

towns' elites. Before they succeeded in asserting themselves among them, the Schlicks took the 

opportunity of getting into the aristocratic ranks through a court career (the dubbing to a knight in 

1433 and acceptance to the rank of the Hungarian Lords in 1438). Shortly after that, they completely 

abandoned town institutions; nevertheless, they kept in close touch with the elites of the town of Cheb 

(blood, business and political relations). 

After the untimely death of Kaspar, the influential Chancellor, it was his younger brother who had to 

defend the gained property and positions. His task was to compose a basis of future dominion from 

inconsistent property records. Initially Mates focused himself on the court of the Elector of Saxony, 

which to a certain extent resulted in his isolation from the Estates of the Czech Kingdom. From 1472 

the family was oriented to building up its dominion in the Loket region, as well as on gradually getting 

among the Czech aristocracy. In addition, the relations of the Schlicks to their native town of Cheb in 

the second half of the 15
th
 century were also investigated, particularly the role of Mates Schlick in the 

communication net of the town of Cheb that was situated on the border area between the Holly Royal 

Empire and the Czech Kingdom.  
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15th century, Schlick family, nobility, court carrier, family strategy 
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Úvod 

 

Výzkum dějin šlikovského rodu probíhá řečeno s trochou nadsázky v mnohaletých 

intervalech. Dlouhé časové prodlevy jsou však vykoupeny o to intenzivnějším nasazením 

badatelů, kteří pracují dost často ve stejné době. Řada moderního kritického výzkumu začíná 

trojicí Max Dvořák, Alfred Pennrich, Otto Hufnagel, kteří v letech 1895 až 1911 přijali výzvu 

předchůdců a rozhodli se poodhrnout roušku tajemna obestírající dějiny rodu Šliků. Jejich 

počiny byla otevřena Pandořina skřínka nazvaná „Falza kancléře Kašpara Šlika“, se kterou se 

výzkum potýká až dodnes.
1
 Kromě velké otázky však řada na sobě nezávislých studií přinesla 

i stěžejní odpovědi, které šlikovský rod 15. století do té doby stojící téměř mimo kontext 

národních dějepisů, případně do těchto kontextů vstupující jako svébytný prvek (Palacký, 

Tomek), zasadili do kontextů dějin diplomatiky (Dvořák, Pennrich) a říšských dějin 

(Hufnagel). Na tento výzkum navázala mladší generace badatelů zastoupená pozapomenutou 

historičkou Hilde Lebeda a Arturem Zechelem, kteří ve druhé polovině třicátých let 20. století 

svedli drobný konkurenční zápas o práci na dějinách rodu Šliků vyústivší v dosud 

pozoruhodnou dizertaci Artura Zechela nazvanou Studie o Kašparu Šlikovi. Pochopitelná 

pauza v pokračování bádaní zapříčiněná politickým vývojem ve druhé polovině 20. století 

byla nesměle ukončena v polovině osmdesátých let pokusem o znovuotevření otázky 

falzátorské činnosti Kašpara Šlika. Rukavice hozená tehdy Paul-Joachimem Heinigem byla 

však zvednuta až o více než dvacet let později Petrem Elbelem a Andreasem Zajicem, kteří 

v rámci diplomatického výzkumu spojeného s vydáváním Regest Imperii vlády císaře 

Zikmunda začali s revizí dosavadních závěrů tématu kancléřova falšování. Do popředí zájmu 

se dostalo však i jiné téma spojené se Šliky než otázka falzátorské činnosti zakladatele rodu. 

V roce 2006 proběhlo kolokvium v Lipsku, uspořádané Uwe Trespem, které bylo celé 

zaměřeno na rod Šliků, zejména na jeho působení v regionu na pomezí Čech a Saska. 

Kolokvia se z českých badatelů účastnili i diplomanti Pavel Baudisch a Michal Novotný. 

Stejně tak Uwe Tresp se tématu nevzdal a v následujících letech publikoval drobnější, o to 

                                                           
1
 Odkazy na jednotlivá díla budou citovány v dalších odkazech. K úplnosti výčtu je zapotřebí ještě zmínit 

ztracenou dizertaci Wilhelma Bauera o Kašparu Šlikovi z roku 1901. Blíže SCHEUTZ, Martin, Wilhelm Bauer 

(1877–1953). Ein Wiener Neuzeithistoriker mit vielen Gesichtern. „Deutschland ist kein ganzes Deutschland, 

wenn es nicht Donau, wenn es Wien nicht besitzt.“ In: Österreichische Historiker 1900–1945. Lebensläufe und 

Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, Karel 

HRUZA (ed), Wien-Köln-Weimar 2008, s. 255. 
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však zásadnější studie zaměřené zejména na rodové strategie šlikovské emancipace 

v Loketsku ve druhé polovině 15. století v souvislosti s používáním hraběcího titulu Šliky.
2
 

Nelze asi tvrdit, že dějiny rodu Šliků jsou tématem, jež je nějakým způsobem 

výjimečné. Přesto prozatímní absence moderní monografie zaměřená na dějiny rodu 

v 15. století – odhlédneme-li od tématu falz a Kašpara Šlika – poukazuje na skutečnost, že 

Šlikové nejsou pro badatele zcela čitelní. Po prostudování řady materiálu se potvrdilo, že 

Šlikové v 15. století byli měšťanským rodem, který si v první fázi cíleně budoval svoji 

exkluzivitu vazbou na císařský dvůr, což ho uvrhlo do určité izolace vůči stavům Českého 

království. Tato strategie sice rodu přinesla majetkový (zápisy statků v Čechách, Rakousku, 

Uhrách a Sasku) i společenský vzestup (rytířský a uherský panský titul), ale smrtí zakladatele 

rodu se ocitla v krizi. Šlikové proto zvolili nový postup a od druhé poloviny 15. století se 

zaměřili na budování exkluzivity neutrální politické veličiny po vzoru a v sepětí s politikou 

města Chebu. Současně se orientovali i na wettinský dvůr, na kterém již za bratrova života 

zahájil Mates slibnou kariéru. Obě tyto strategie zajisté nebyly ničím výjimečným a obdobný 

dvojpólový postup by bylo možné nalézt v chování povýšenců husitské doby vícekrát. Šlikové 

však během první fáze bezkráloví jednoznačně zanedbali pěstování vztahů k českému 

prostředí. Ve chvíli, kdy se v 70. letech ukázalo, že plány na budování panství na opačné 

straně Krušných hor nemají naději na úspěch, ocitli se Šlikové zpět v českém prostředí, ovšem 

s třicetiletým skluzem v budování vazby ke království a zejména v budování českého panství. 

Velmi zjednodušeně řečeno, snaha dohnat zmíněný handicap vytvořila výbušnou situaci 

permanentního konfliktu na zástavně drženém Loketsku. V české historiografii tohoto období 

se tak Šlikové „proslavili“ jako rod tyranů terorizující své poddané a v historických syntézách 

figurující jako exemplární příklad jak pro demonstraci zásahů zástavních pánů do práv 

panovníka, tak pro reakci panského stavu vůči emancipačním snahám měst na přelomu 

15. a 16. století. Teprve takto pojatí Šlikové mohli být zařazeni do diskursu českých dějin, kde 

si během 16. a 17. století vybudovali své pevné místo.  

Již výzkum pro mou diplomovou práci ukázal, že zavedené stereotypy jednoznačně 

neplatí. Rekonstrukce strategií budování pozemkové držby poodhalila cestu, kterou se Šlikové 

                                                           
2
 TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der 

Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Eva SCHLOTHEUBER, Hubertus SEIBERT (edd.), Böhmen und das 

Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), München 2009, s. 177–201; 

TRESP, Uwe, Grafen Schlick. In: Werner PARAVICINI (ed.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen 

Reich. Grafen & Herren, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER. Residenzenforschung 

15 IV, Teilbd. 1+2, Ostfildern 2011, s. 1351–1368; NOVOTNÝ, Michal, Šlikové: majetková struktura panství a 

společenské postavení rodu do roku 1487. Diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007; BAUDISCH, 

Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. století. Diplomová 

práce, FF UK, Praha 2009. 
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z měšťanského domu v Chebu přes císařský dvůr dostali na loketský hrad. Výzkum otevřel 

také řadu otázek, jejichž odpověď si zasloužila větší prostor. Jednalo se zejména o vazby 

Šliků k okolí (panovnické dvory, okolní šlechta, město Cheb apod.). Zejména však to byla již 

z vrchu zmíněná otázka, co Šlikům propůjčuje mezi ostatními rody punc jakési výlučnosti 

a do jisté míry i tajemnosti. Jelikož heuristika odhalila značné množství pramenů, zejména 

aktového materiálu, bylo pro mne rozhodnutí téma dále rozvinout jednoduché. Předkládaná 

práce je výsledkem této snahy, která dle mého názoru přinesla pro celkový obraz rodových 

dějin celou řadu koncepčních zpřesnění. 

 

 

Struktura práce 

 

První samostatnou kapitolu věnuji rozboru literatury starší dějepisné produkce 15.–

19. století. Důvodem pro zařazení pojednání je potenciál tohoto tématu a jeho význam pro 

další výklad. Do kapitoly totiž nezahrnuji pouze odbornou literaturu, ale i rozbor narativních, 

publikovaných i nepublikovaných, pramenů. Částečně navazuji na svou diplomovou práci, 

která ale byla víceméně pouhým úvodem do naznačené problematiky. Kromě pochopitelného 

rozšíření o další práce, které jsem dříve neznal, jsem se snažil zpracovat šlikovské dějiny jako 

historiografické téma, které v průběhu staletí prodělávalo pozoruhodný vývoj. Sledování 

změn diachronního popisu, který dějepisci zpracovávali z pohledu tehdejších diskursů, 

pomáhá zodpovědět otázky současného bádání. Zajisté nepřekvapí, že některé koncepty 

předkritického dějepisectví přežívají i v současné historiografii. S ohledem na již zmíněnou 

falzátorskou činnost Šliků je seznámení s tematy rodových dějin velmi podstatné. 

Druhou kapitolu tvoří pojednání o kariéře Kašpara Šlika, o jeho cestě z městského 

prostředí přes kancelářskou, dvorskou a diplomatickou službu k položení základů rodového 

majetku. Kromě shrnutí životopisu kancléře, který je již poměrně obsažně zpracován 

literaturou věnovanou listinným falzům, bude pozornost věnována zejména původu rodu 

a užívaným predikátům. V souvislosti s problematikou panovnického dvora je brán zřetel na 

charakter panovnické moci zejména z pohledu její proměny a interpretací v pozdním 

středověku. S touto podkapitolou úzce souvisí pojednání o reflexi osoby kancléře Šlika v díle 

jemu podřízeného Eneáše Silvia Piccolominiho, zejména v Pentalogu. Závěrečná podkapitola 

je pojítkem k stěžejní části práce, totiž osudům a majetkovým poměrům Kašparových 

přímých potomků a dědiců. Do textu je zapracována řada podstatných informací týkajících se 
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získání a následné ztráty panství Holíč, vazbám Kašparova syna Zikmunda k uherskému 

prostředí, sňatek s Annou z Pezinoku. 

Poslední nejdelší kapitola je věnována postavě Matesa Šlika a éře jeho vlády po smrti 

bratra Kašpara. Akcentovanými tématy jsou zejména vztah Matesa k městu Cheb, z nějž 

Šlikové vyšli a s nímž si udrželi úzkou vazbu i po svém povýšení na rytíře a pány. Pozornost 

je věnována také vazbám Matesa Šlika ke dvoru Wettinů. Zasloužený prostor je věnován 

Šlikovské držbě Loketska, zejména sporům mezi zástavními pány Šliky s měšťany Lokte 

a many loketského kraje. 

Součástí práce je obsáhlý poznámkový aparát, ve kterém kromě odkazů na prameny 

a literaturu dávám prostor i citacím z historických textů, zejména proto, že řada z nich nebyla 

nikdy edičně zpřístupněna. Při publikování těchto textů používám transliteraci, hojně užívané 

zkratky rozepisuji bez upozornění, pouze v případě nejednoznačného čtení nechávám 

rozepsanou zkratku vyznačenou závorkou. V hlavním textu jsou obsahy těchto citací volně 

parafrázovány. 

 

Prameny a literatura 

 

Jelikož nejstarší literatura bude pojednána v samostatné kapitole, je tato část úvodu 

zaměřena na charakteristiku archivních pramenů a současné literatury. Pro dějiny šlikovského 

rodu je prvořadným zdrojem informací fond rodinného archivu Šliků uložený ve Státním 

oblastním archivu v Zámrsku.
3
 Základem fondu jsou listiny vydané ve prospěch Kašpara 

Šlika. Kromě toho jsou zde i uloženy fotoreprodukce dalších listin nashromážděné badateli v 

průběhu první poloviny 20. století. Pro moji práci velmi nosnou se ukázala celá řada 

rukopisných genealogických prací zde uložených, stejně jako níže citovaná korespondence 

hrabat Schliků s historiky zabývajícími se falzy Kašpara Šlika v 1. polovině 20. století. 

Druhým nejvýznamnějším fondem, který byl využit pro vznik této práce, je fond 

Archiv města Cheb uložený v Státním okresním archivu Cheb. Stěžejními pomůckami 

ke studiu archivních materiálů je soupis fondu pořízený Karlem Sieglem a Inventář části 

archivu, pořízený Heribertem Sturmem.
4
 Kromě listinného materiálu je ve fondu uchován 

                                                           
3
 RAJMOVÁ, Jarmila – SVATOŠ, Michal – SIMONIDESOVÁ, Hana, Rodinný archiv Šliků Jičíněves (1416–

1948). Inventář StA Zámrsk, Zámrsk 1965; DVOŘÁK, Max, Hrabata Šlikové a jich archiv v Kopidlně. In: Český 

Časopis Historický 1, 1895, s. 298–307. 
4
 SIEGL, Karl, Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs, Eger 1900; STRUM, Heribert, Inventar(A) der Urkunden 

des Stadtarchivs, rkp. p. č. 1001, sg. 1/21b, Cheb 1946; STRUM, Heribert, Inventar (C)der Amtsbücher des 

Stadtarchivs Eger mit alphabetischen Verzeichnis, rkp. p. č. 1003, sg. 1/23b, Cheb 1945–1946; STURM, 
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obsáhlý soubor missivů obsahujících komunikaci mezi městem Cheb a jednotlivými členy 

šlikovského rodu kontinuálně zachované od poloviny 15. století do období výrazně 

přesahující pojednávané období. Pertinenční uspořádání materiálu si vynutilo provedení 

vykonání sondážního průzkumu dalších věcných a jmenných skupin. Kromě položek Schlick 

byl prozkoumán aktový materiál, nacházející se v kartonech s korespondencí se záležitostmi 

panovnickými, Gutštejny, Švamberky, Plavenskými, Junckery, Wernhery, Gumerauery, 

ve složkách celé řady záští – Delniczerové, Paulsdorferové atd. Aktový materiál chebského 

archivu se zejména v 19. století těšil výběrovému edičnímu zpřístupňování. Z té doby pochází 

celá řada sice zastaralých, ale přesto dosud využitelných edic. V první řadě je nezbytné 

upozornit na edici Bachmannovu.
5
 Listy týkající se dění na Chebsku i Matesa je možné nalézt 

a čerpat i z dalších edic věnovaných specifickým souvisejícím tématům (např. z edice 

věnované osobnosti Jošta z Einsiedelu
6
 Kromě uvedených edic jsem jako doplněk využil 

dalších edic např. Archiv český, Raabova a Wildova regestová edice k vogtlandským 

dějinám.
7
 

Z tuzemských fondů náleží velmi čestné místo fondu Stará manipulace, uloženému 

v Národním archivu, který představuje i v současnosti jistý zdroj nových objevů (srov. níže 

v textu zejména písemnosti týkající se Lokte a Holíče. Z tuzemských archivů je nezbytné 

zmínit také studium ve Státním oblastním archivu v Třeboni sbírek Cizí rody a Historica, 

stejně jako studium v pobočce archivu v Českém Krumlově (fond Schwarzenberského 

rodového archivu). Cenný materiál poskytnul také Státní okresní archiv v Karlových Varech a 

Státní okresní archiv v Sokolově, pobočka Jindřichovice. Opomenut nesmí být ani Archiv 

Národního muzea. 

Ze zahraničních institucí byl nejdůležitějším zdrojem archivního materiálu, ze kterého 

bylo primárně čerpáno, Saský hlavní státní archiv v Drážďanech, kde byly v rámci fondu tzv. 

                                                                                                                                                                                     
Heribert, Inventar (B) des Stadtarchivs Eger. Akten aus den Jahren 1061–1800, rkp., p. č. 1004, sg. 1/24b, Cheb 

1946.  
5
 Urkunden und Actenstücke zur österreichischen Geschichte in Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König Georgs 

von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf BACHMANN, Wien 1879; Urkundliche Nachträge zur 

österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., hrsg. von Adolf BACHMANN, Wien 

1872; Briefe und Acten zur österreichisch–deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., hrsg. Adolf 

BACHMANN, Wien 1885. 
6
 Jobst von Einsiedel und seine Correpondenz mit der Stadt Eger, Franz KÜRSCHNER (hrsg.). In: Archiv für 

österreichische Geschichte 39, Wien 1868, s. 246–292. V edici čerpající zejména z chebských kopiářů je uveden 

list purkmistra a chebské rady Joštovi ze dne 9. ledna 1459, ve kterém je adresát, sekterář krále, žádán, aby u 

krále Jiřího zajistil písemný příkaz Matesovi Šlikovi, pflegárovi, který by přiměl usedlé v Chebsku poskytnout 

městu pomoc proti nepřátelům. (Zde, s. 269–270); list z 6. ledna 1468 o procesu s Delniczery, ve kterém se 

angažoval Mates Šlik (zde, s. 284–285) 
7
 WILD, Erich, Regesten zur Geschichte des Vogtlandes im 14.–17. Jahrhunderts, Plauen 1929; RAAB, Carlo 

von, Regesten zur Orts– und Familien Geschichte des Vogtlandes, Bd. 1., 1350–1485, Plauen 1893. In: MAvP 

10, 1893–94; RAAB, Carlo von, Regesten zur Orts– und Familien Geschichte des Vogtlandes, Bd. 2., 1485–

1563, Plauen 1898. In: MAvP 13, 1897–98. 
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Wittemberského archivu studovány zejména archiválie tematických skupin Šlikové, Reussové 

z Plavna, záští, Loket, Norimberk, Schöneck ad. Úskalím tohoto materiálu je bohužel určitá 

torzovitost zapříčiněná ztrátami během druhé světové války.
8
 Dále byly v rámci výzkumu 

studovány písemnosti rakouských archivů (Österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Wiener Stadt- und Landes archiv). Pro téma bylo přínosné zejména bádání ve vídeňských 

městských knihách, kde se podařilo dohledat existenci zatím neznámé dcery kancléře Šlika 

Beatrix. 

Pro studium rukopisů byly využity z tuzemských institucí zejména Národní knihovna 

v Praze a Knihovna Národního muzea, ze zahraničních bylo nahlédnuto do fondů Rakouské 

národní knihovny ve Vídni. K práci byly využity i digitalizovaní prameny zveřejněné v rámci 

projektů monasterium.net, portafontium.eu, digi.ceskearchivy.cz, archives.hungaricana.hu, 

deutsche-digitale-bibliothek.de přirozeně s vědomím, že s ohledem na stále postupující 

digitalizaci nelze provedené rešerše z principu pokládat za uzavřené. 

V případě archivního materiálu bylo zapotřebí kromě listinného materiálu seznámení 

i s aktovým materiálem, jehož průzkum přinesl řadu podstatných objevů (příbuzenské, 

klientelistické vazby). 

 

Jelikož literatuře je věnována samostatná kapitola a odborná literatura k jednotlivým 

tématům bude předložena v příslušných částech práce, omezím se v následujících řádcích 

pouze na krátkou úvahu o problematice syntetického zpracování dějin dlouhého 15. století. Se 

značnou nadsázkou je možné říci, že zdůrazňovaná role husitství v konceptu českých 

národních dějin pomohla vytvořit určité dějinné vakuum, které zaplňuje období mezi bitvou 

u Lipan a nástupem Habsburků, které i přes přítomnost silných a částečně zpracovaných témat 

(Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín, vladislavská gotika, zápas měst o podíl na moci) zůstává 

těžko uchopitelné. Fatálně se to projevuje na historiografickém zpracování období 2. poloviny 

15. století, kde dějepisectví od 19. století, co se týče využívání primárních písemných 

pramenů, dosáhlo vrcholu v Urbánkově nedokončené pozitivistické syntéze.
9
 Její pokračování 

bohužel výrazně schází. Bez této úrovně zpracování materie je obzvláště konec 

poděbradského období i období jagelonské i s přihlédnutím na kvality sociokulturní 

                                                           
8
 Die Bestände des Sächsischen Hauptstaatsarchivs und seiner Außenstellen Bautzen, Chemnitz und Freiberg, 

Bd. 1, T. 1, bearb. von Bärbel FÖRSTER, Reiner GROß und Michael MERCHEL, Leipzig 1994. 
9
 PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1921; TOMEK, Wácslaw 

Wladiwoj, Dějepis města Prahy, Díl IV.-X, Praha 1879–1894; URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III/1–4. Věk 

poděbradský, Praha 1915–1962. 
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monografie Josefa Macka
10

 problematicky čitelné. Tím chci říct, že zatímco je v současnosti 

možné hovořit o kvalitním přehledovém zpracování období na úrovni celozemských dějin,
11

 

v případě dílčích studií a zejména regionálních témat již rozhodně o řádném zpracování 

hovořit nelze. Situace je zajisté zapříčiněna i tím že v porovnání s předcházejícím stoletím 

množství archiválií, zejména aktového materiálu prudce narůstá, čímž narůstají i nároky 

na jeho zpracování. Které však, pokud se bude historik chtít zabývat i novými tématy, je 

nezbytné podniknout. Kromě stovek dílčích příspěvků publikovaných v časopisech 

a sbornících, představuje pro současného historika stěžejní syntézu k regionálním dějinám 

práce Jiřího Jánského o dějinách česko-bavorského pomezí, kam zařadil i pojednání o pomezí 

česko-saském.
12

 Stejně jako jeho monografie, tak i předkládaná dizertace jsou proto výzvou 

historikům k návratu k pramenům, bez kterého se dějiny 15. století stanou jen změtí 

opakovaných frází. 

 

Metodická východiska 

 

Již avizovanou první kapitolu jsem se pokusil pojednat z pohledu kulturní historie, kde 

za pomoci srovnávací metody hodnotím vývoj diskursu šlikovských dějin od 30. let 15. století 

do 19. století. Hlavní kapitoly vlastní práce je možné charakterizovat jako biografické 

pojednání, u kterého jako metodologické východisko byla použita biografická metoda a 

genealogické postupy. Obě biografie však jsou těžko souměřitelné, protože v případně první 

převládají zejména zjištění a závěry čerpané z literatury zpracovávající rozsáhlý výzkum 

listinných falz kancléře Šlika. Z těchto projektů v uplynulém století vzešla celá řada 

protichůdných závěrů, které jsem se pokusil v této kapitole konfrontovat a zasadit do kontextu 

návazné kariéry kancléřova bratra Matese. Teze říkající, že bez kariéry Kašpara by nebylo 

hraběcího rodu Šliků, natož kariéry jeho bratra, platí tak zásadně, že bez pojednání kariéry 

Kašpara Šlika není možné Matesovu biografii smysluplně předestřít. Nová zjištění čerpaná 

přímo z primárních pramenů jsou v této kapitole spíše okrajová. Proto je tento rámec doplněn 

o vhled do poměrů sociokulturních (myšlenkové prostředí dvora). Hlavním tématem kapitoly 

je pokus o předložení téměř úplné biografie kancléře, která může vést k pochopení 

                                                           
10

 MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 1–2, Praha 2001–2002. 
11

 Nejnovějším vrcholem této snahy je stěžejní monografie Petra Čorneje ČORNEJ, Petr, Velké dějiny zemí 

Koruny české 5, Praha-Litomyšl 2000; ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny české 

6, Praha-Litomyšl 2007. Na populárněvědní úrovni doplňuje výčet nových syntéz ČECHURA, Jaroslav, České 

země v letech 1437–1526. I–II. Praha 2010–2012. 
12

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice I–V. (1400–1506), Domažlice 2001–2005 
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výjimečnosti této kariéry povýšence dlouhého 15. století. Klíčovým pojmem je zde 

profesionalizace kancelářské služby, ke které dochází v této době na evropských dvorech. 

Toto téma přináší otázky, čím je tento trend zapříčiněn, zda je to dáno rozháranou situací v 

Čechách i Říši, kde se staré uspořádání hroutí, aby bylo nahrazeno novými pořádky, nebo se 

jedná o modernizační trend zapříčiněný recepcí ideálů humanismu. Stanovené otázky si 

vyžádaly seznámení s poměry sociokulturními a politicko-kulturními. 

Kariéra prvního laického kancléře Svaté říše římské je ukázkovým příkladem právě 

kariéry profesionála, který je do výšin moci povolán nikoliv kvůli svému stavu či majetku, ale 

jednoznačně kvůli svým schopnostem. Svého postavení začal ale obratem využívat pro vlastní 

zajištění. 

Naproti tomu druhá hlavní kapitola je založena v první řadě na kritickém zpracování 

primárních pramenů. I v tomto případě se jedná o biografii osobnosti zasazenou do kontextu 

městského prostředí, ze kterého Mates vycházel. I v tomto případě hrálo důležitou roli 

sledování a srovnávání jeho života s běžnými kariérními postupy té doby. Na rozdíl od bratra 

představoval v tomto ohledu zcela běžný příklad mladšího sourozence určeného původně 

k duchovní dráze, který pro své schopnosti, ale zároveň se značnou podporou svého bratra 

začal budovat vlastní politickou kariéru. Mates Šlik však vybočil z rámce obdobných osudů 

zejména pro svou orientaci k saskému dvoru, která ho přivedla do jisté izolace vůči českému 

státu. Zpracování materiálu chebské korespondence Matesa Šlika připravilo pole a podklady 

pro další prosopografické zpracování komunikační sítě města Chebu. Výzva k pokračování 

výzkumu těchto vazeb by měla být jedním z přínosů této práce. Zpracovaný materiál totiž 

představuje pouhou výseč kontaktů Chebu s jedním subjektem (Šlikem) z celku komunikační 

sítě města. Dopracování tohoto tématu v budoucnu vytvoří ze středověkého města Chebu 

vhodného adepta pro širokou škálu různě zaměřených komparací. Oprávnění k tomu si Cheb 

drží kvůli svému nasměrování do Českého království, ale především kvůli své otevřenosti 

do Říše. 



15 
 

1. Šlikové z Pasounu a Holíče jako historiografické téma 

 

Šlikové z Holíče a Pasounu zaujímají mezi šlechtou českých zemí zvláštní postavení. 

Jejich exkluzivita spočívá zejména v tom, že počátky šlechtického rodu jsou spojeny 

s téměř legendárním úspěchem jednoho jedince – kancléře Kašpara Šlika, který ve službách 

tří panovníků Římské říše zastával v 15. století jako první laik tento vysoce postavený úřad 

vyhrazený do té doby pouze osobám duchovního stavu. Přesto tato pozoruhodná osobnost 

není mimo kruhy historiků příliš známá. O rodu Šliků se u širší veřejnosti spíše obecně tuší, 

že mají cosi společného s dolarovou měnou. Ale o osudech konkrétních příslušníků je 

detailněji známo poměrně málo zejména z důvodu, že Šlikové s sebou nesou ještě jeden 

příznak. Představují šlechtický rod, který je pro českou národní historiografii český, ale také 

německý (lépe řečeno saský), a proto i přes nepopiratelný význam nefiguruje rod (až na 

několik výjimek) v tradičním konceptu českých národních dějin pozdního středověku 

a raného novověku. Světlou výjimkou je hrabě Jáchym Ondřej Šlik, o jehož příslušnosti 

k české stavovské obci, nemůže být pochyb s ohledem na jeho aktivní účast v českém 

stavovském protihabsburském povstání v letech 1618–1620 a jeho následnou popravu v roce 

1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Obdobným případem je Jindřich Šlik, velitel 

moravského pluku v bitvě na Bílé hoře, i když tento je již širší veřejnosti znám pouze jako 

Šlik. Ostatní příslušníci rodu, ani jejich činy nejsou veřejnosti příliš známy. V české 

historiografické literatuře vystupuje rod spíše pod všeobecným označením Šlikové, než že by 

zde byl dán prostor osudům jednotlivých příslušníků této pozoruhodné šlechtické rodiny. 

Zdánlivě jasnou příčinou předestřeného stavu by mohl být jejich německý původ, pro který 

nebyli v českém prostředí plně akceptováni. Když se však podíváme za hranice do Saska, 

odkud rod pocházel, zjistíme, že situace obecného povědomí o rodině zde vypadá dosti 

podobně. Příčinu historického zapomnění rodu Šliků tak bude zapotřebí hledat někde jinde. 

Východiskem k hledání závěru by mohla být předložená rešerše kritického i předkritického 

bádání o dějinách tohoto rodu, která prozradí, jaké osobnosti a jaké epizody rodových dějin se 

staly tématem pro českou i německou historiografii. Obsahem následujícího úvodu bude 

komparace diachronních popisů zachycených v dílech kronikářů a později historiků, která se 

pokusí konfrontovat jednotlivé diskursy rodové historie Šliků s vlastními událostmi.
13

 

                                                           
13

 Určitou inspirací mého přístupu k této kapitole byla studie THIEME, André, Die Egerer Fürstentage im 

kulturellen Gedächtnis Sachsens. Zur historischen und populären Rekonstruktion der Ereignisse von 1459. 

Chebské knížecí dny v kulturní paměti Saska. O historické a populární rekonstrukci události z roku 1459. In: 

Eger 1459. Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und Ihren Nachbarn: Dynastische Politik, fürstliche 

Repräsentation und kulturelle Verflechtung. Cheb 1459 – Setkání panovníků Saska, Čech a jejich sousedů: 
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Vlastní vstup Šliků do dějin je spojen s rozsáhlými proměnami společenských 

a hospodářských poměrů českých zemí za období husitství. Rod chebských měšťanů 

pocházející z Vogtlandu dokázal vytěžit z příležitostí, které se v tomto období naskytly, jak 

společenský, tak majetkový vzestup. Kašpar Šlik (asi 1390–1449), syn chebského obchodníka 

se suknem, který dosáhl pozice nejvyššího představeného kanceláře římsko-německého císaře 

a králů, je tou postavou, bez které by významný rod hrabat Šliků z Pasounu a Holíče nemohl 

existovat. 

Kancléř Kašpar Šlik dosáhl prostřednictvím na svou dobu pozoruhodné úřednické a 

dvorské kariéry ve službách římských panovníků Zikmunda, Albrechta a Fridricha III. 

nejvyšších míst v tehdejší společenské hierarchii, a tím i majetkového zajištění. Jeho osobnost 

proto přitahovala pozornost jak již jeho současníků, tak i pozdějšího historického bádání. 

Otázka jeho možné falzátorské činnosti, s jejíž pomocí měl majetkově zajistit sebe a svou 

rodinu, stojí v popředí pozornosti historiků již od dob Františka Palackého a – jak bude níže 

uvedeno – nelze tvrdit, že byla dosud uspokojivě vyřešena. S potomky Kašpara Šlika a jeho 

bratra Matesa se na počátku 16. století objevil nový hraběcí rod, zvaný podle italského 

Bassana del Grappa a uherského Holíče (Weisskirchen) Šliky z Pasounu a Holíče. 

Šlikové ještě během druhé poloviny 15. století zakořenili v dnešních západních 

Čechách, na Chebsku a Loketsku. Majetek na Chebsku, ve Vogtlandu, v Uhrách a Rakousku 

získala po prvním dělení majetku v šedesátých letech 15. století rodová primogenitura, 

reprezentovaná Kašparovými syny Zikmundem a Václavem a dcerami Konstancií a Beatrix, 

která však z dějin vymizela do poloviny 16. století. Zatímco zdánlivě méně významné 

Loketsko zůstalo v držení rodové sekundogenitury založené nejvýznamnějším z Kašparových 

čtyř bratří Matesem Šlikem,
14

 který již dlouho před Kašparovou smrtí spravoval bratrovy 

                                                                                                                                                                                     
dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby. Hrsg. von André THIEMEe und Uwe TRESP 

(Saxonia. Schriften des Vereins für sächsische Landesgeschichte e. V., Bd. 13) Verlag Janos Stekovics, Wettin-

Löbejün OT Dößel 2011, s 23–66. 
14

 V češtině užívám variantu křestního jména Mates, i když některé historické práce užívají počeštěnou variantu 

jména Matthes v podobě Matouš či Matyáš. Pro 15. století je ale doložena i v českých pramenech německá 

varianta jména Mathes, např.: „...mezi urozenym a statecznym panem Casparem Sslikem [...], panem Mathesem, 

bratrem geho... [...] panu Cassparowi, panu Mathesowi swrchupsanim a miestu Chebskemu...“ (List ze 14. 

března 1437 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A 2790/3). V české komunikaci 

Kašpara Šlika s Oldřichem II. z Rožmberka z roku 1448 samotný Kašpar používá variantu jména Mathes: „Také 

bratr mój pan Mathes zde byl...“ (Archiv český čili staré písemné památky, 2. Díl, vyd. František PALACKÝ, 

Praha 1842, s. 422); „Bratr mój p. Mathes na sněmu Pražském nedávno byl...“ (Tamtéž, s. 425). Stejný doklad je 

i v korespondenci Oldřicha II. z Rožmberka s Alešem Holickým ze Šternberka z roku 1446: „Takéť wěděti 

dáwám, že w té mieře, jakž sem zde, přišlo K[rálovské] M[ilos]ti poselstwie od pana Mathesa páně Kašparowa 

kancléře bratra, že by pan Ilburk opět Loketským překážeti chtěl. [...] I prosím tebe, milý přieteli, poněwadž se 

pan Kašpar kancléř a pan Mathes bratr jeho k rownému podáwají, aby se také k tomu přičinil, jakož já i pan 

Kašpar tobě toho úplně wěříme, aby ty wěci w příměřie neb w jiné dobré uwedeny byly.“ (Archiv český čili staré 
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zástavně držené statky. Za Matesova života se rozhodovalo, zda hrabata Šlikové uhájí pozice 

a majetek z předchozích let, zda zůstanou na území Českého království nebo zda se přesunou 

do Vogtlandu či Míšeňského markrabství, historických území dnešního Saska,
15

 odkud rod 

pravděpodobně pocházel.
16

 Po smrti Matesa Šlika († 1487) rozdělili jeho synové na základě 

dělení z roku 1489 majetkově sekundogenituru rodu na tři hlavní větve se sídly v Lokti,
17

 

Falknově
18

 a Ostrově.
19

 Do 16. století vstoupili Šlikové jako významný regionální rod, 

rozdělený na dvě hlavní linie: chebskou (potomci Kašpara Šlika) a loketskou (potomci Matesa 

Šlika), jehož členové od roku 1503 začali užívat titul hrabat z Bassana, udělený na základě 

listin nejasného původu Kašparu Šlikovi císařem Zikmundem Lucemburským; titul, který až 

na ojedinělé výjimky do té doby příslušníci rodu neužívali.
20

 Jedinečnou příležitostí 

pro potvrzení významu rodu bylo jeho angažmá v horním a mincovním podnikání 

v Podkrušnohoří, které otevřelo Šlikům zcela nové obzory.
21

 Hospodářský rozkvět regionu 

                                                                                                                                                                                     
písemné památky, 2. Díl, vyd. František PALACKÝ, Praha 1842, s. 21); nebo též česká varianta Mates v dopise 

Aleše Holického ze Šternberka: „ano jest netajné, že jest ten Kašpar z Kolsen man k Lokti, a pán jeho Mates Šlik 

o něho stojí, a k synu mému něho slal jest, jako o swého mana, a prwé nežli jeho dosáhl jest syn muoj, Matesowi 

Šlikowi, jakožto pánu jeho, také p. Krušinovi i jiným psal jest...“ (Archiv český čili staré písemné památky, 2. 

Díl, vyd. František PALACKÝ, Praha 1842, s. 28). Srov. též přepis v edici Listář a listinář Oldřicha 

z Rožmberka, 3–4 sv., 1445–1462, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Josef PELIKÁN, Praha 1937–1954. 
15

 V březnu 1471 se Šlikové pokusili prodat Loketsko saským vévodům. K pokusu došlo během války mezi 

Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad, na jehož straně Šlikové v této době stáli. Blíže bude pojednáno v 

kapitole Zápas o Loketsko. 
16

 Ukazuje se jako nezbytné revidovat poznatky, které přineslo bádání druhé poloviny 19. a počátku 20. století. 

Ve studiích Heinricha Gradla (GRADL, Heinrich, Zur Herkunft der Schlicke. In: MVGDB, 20, 1882, s. 347–351; 

GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. In: Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, 16. Jahrgang der Zeitschrift, 13. des Jahrbuches, Wien 1886, s. 1–26) a v díle ZECHEL, Artur, Studien 

über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte und Diplomatik 

des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 12–18 nacházíme hypotézy, které posouvají rodovou historii až do 1. 

poloviny 13. století a jako místo původu navrhují různá místa dnešního Saska. Jelikož souvislost mezi těmito 

doloženými osobami a námi sledovaným rodem není možné doložit, je nutné se smířit se stavem, že prvním 

doloženým Šlikem v dějinách hraběcího rodu je Jindřich Šlik, chebský měšťan a obchodník, který se od 

devadesátých let 14. století objevuje na stránkách chebských městských knih. 
17

 Ani literatura k dějinám města Lokte není dostačující. Pro základní představu jsou k dispozici KAŠIČKA, 

František, NECHVÁTAL, Bořivoj, Loket, Praha 1983; VLASÁK, Vladimír – VLASÁKOVÁ, Eva, Dějiny města 

Lokte, Loket 2004. 
18

 Pro potřeby následujícího textu používán pro označení města Sokolov jeho do roku 1948 platný český název 

Falknov. K dějinám města srov. již překonanou a ve věci Šliků o falza se opírající, nicméně jstále jedinou 

monografii PELLETER, Michael, Denkwürdigkeiten die Stadt Falkenau an der Eger und ihrer nächsten 

Umgebung, 1. Bd., Falkenau 1876. 
19

 KÜHNL, Josef, Geschichte der Stadt Schlackenwerth, 1923. 
20

TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der 

Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im 

Vergleich (13.–16. Jahrhundert). Eva SCHLOTHEUBER – Hubertus SEIBERT (edd.). München 2009, s. 177–

201. 
21

 K problematice numismatiky blíže: NEMEŠKAL, Lubomír, Jáchymovská mincovna v první polovině 16. 

století (1519/20–61), Praha 1964 Týž, Snahy o mincovní unifikaci v 16. století, Praha 2001 VOREL, Petr, Od 

českého tolaru ke světovému dolaru. Zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16.–

20. století, Praha 2003; NEMEŠKAL, Lubomír – VOREL, Petr, Dějiny Jáchymovské mincovny a katalog ražeb 

I. 1519/1520–1619, Pardubice 2010. K problematice těžby blíže: MAJER, Jiří, Těžba stříbrných rud 

v Jáchymově v 16. století. In: Sborník Národního technického muzea, 5, 1968, s. 111–279. 
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podnítil i vzestup kulturní, ovlivněný i náboženskou orientací Šliků. V důsledku úzkých 

politických a hospodářských vazeb k Sasku totiž Šlikové poměrně záhy přijali luterství.
22

 

Opětovný nárůst společenského a hospodářského významu rodu a snad i určitá ochota Šliků 

ke splynutí s českou stavovskou obcí, která postupně nahradila jejich sveřepé úsilí o budování 

vlastní suverenity na pomezí Čech a Saska, s sebou v 16. století přinesly i přístup členů rodu 

k dvorským a zemským úřadům. Krátké mezidobí úpadku rodového významu, který byl 

zapříčiněn porážkou protihabsburského povstání v roce 1547,
23

 se podařilo některým větvím 

rodu do konce 16. století překonat. Dočasný politický úspěch neslavně završený výše 

zmíněnou popravou Jáchyma Ondřeje Šlika v roce 1621 přivedl i Šliky jako celou řadu 

českých šlechtických rodů na historické rozcestí. Porážkou českých stavů císařem 

Ferdinandem II. a následnou perzekucí se uzavřela významná kapitola šlikovské historie. 

Dodnes žijící linie rodu pak v českých zemích pokračovala skrze Jindřicha Šlika († 1650), 

císařského vojevůdce, jehož syn František Arnošt však prodal do roku 1665 torzo bývalého 

šlikovského panství v západních Čechách – statky Hauenštejn a Planou, za což získal statky 

u Kopidlna. Centrum panství se tak přesunulo do severovýchodních Čech a ztratilo kontinuitu 

s původní držbou slavných předků.
24

 

 

I když uplynulé desetiletí přineslo až neobvyklou pozornost středověkým dějinám 

rodu Šliků, jak v Čechách, tak v Německu, nelze tvrdit, že veškeré otazníky byly již 

                                                           
22

 Velmi stručně se zmiňuje o kontaktech Šebestiána Šlika s Martinem Lutherem HREJSA, Ferdinand, Dějiny 

křesťanství v Československu, 4. Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace, Praha 

1948, s. 263–264 stručně též MACEK, Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 338–339, 343–

344. 
23

 TIEFTRUNK, Karel, Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. L. 1547, Praha 1872, s. 294; REZEK, 

Antonín, Statky konfiskované r. 1547 a jejich rozprodání. In: Památky archeologické 10, 1874–1877, s. 451–

482. 
24

 I období novověku nabízí badateli celou řadu pozoruhodných témat spojených s rodem Šliků. Za mnohé je 

nezbytné zmínit činnost Šliků jakožto pánů Kopidlna, Vokšic, Jičíněvsi a Starých hradů, která je dokumentována 

řadou do dnes stojících barokních staveb v krajině. Viz např. HORÁKOVÁ, Michaela, Sakrální architektura 

doby baroka na šlikovském panství Kopidlno. Bakalářská práce. FF UP v Olomouci, Olomouc 2008. Velmi 

pozoruhodným tématem je soudní spor mezi rodem Šliků a Ungnady z Weissenwolfu, kteří na základě uplatnění 

nároku vyplývajícího z ustavení fideikomisu v 17. století připravili Šliky na počátku 20. století o podstatnou část 

východočeských držav. Blíže HOŘEJŠ, Miloš – NOVOTNÝ, Michal, Hospodářské aktivity rodu Schliků na 

sklonku 19. století a v první polovině 20. století. In: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů 

z vědecké konference konané ve dnech 24.–25. dubna 2009 v Turnově (Z Českého ráje a Podkrkonoší–

Supplementum 13), Semily-Turnov 2009, s. 347–378. Každodenností života rodu na přelomu 18. a 19. století z 

pohledu genderových studií se zabývá ve svých studiích Milena Lenderová (např. LENDEROVÁ, Milena, 

Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) – dny všední i sváteční tří dam schlikovského rodu. In: Z Českého 

ráje a Podkrkonoší 15, 2002, s. 43–68; LENDEROVÁ, Milena, Všední a sváteční tabule v paláci Schliků. 

Rukopisná kuchařka Filipiny Schlikové. In: Dobrou chuť, velkoměsto. Sborník příspěvků z 23. vědecké 

konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 5. a 6. října 2004 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Olga FEJTOVÁ, 

Václav LEDVINKA, Jiří PEŠEK (eds.). Documenta Pragensia XXV. Praha 2007, s. 281–293.). 
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definitivně zodpovězeny.
25

 V porovnání s předešlým výzkumem je současný přístup věnován 

rodu Šliků ve větší šíři, neboť středověké dějiny rodu byly dosud v české i německé novodobé 

historiografii od konce 19. století úzce spojeny zejména se dvěma tématy: dějinami 

středověké diplomatiky a dějinami numismatiky/dějinami hornictví. Počátky kritického zájmu 

o dějiny rodu jsou totiž neoddělitelně spjaté s výše naznačenou falzátorskou činností kancléře 

Kašpara Šlika. Počátky studia tohoto stěžejního tématu je možné datovat vydáním práce 

Kašpara Sternberga o dějinách českého hornictví z roku 1836, který jako první z dějepisců 

vědecky zpochybnil pravost některých šlikovských listin z roku 1437, jmenovitě darovací 

listinu panství Lichtenstadt (dnes Hroznětín, okr. Karlovy Vary) a listinu udělující Kašparu 

Šlikovi horní a mincovní oprávnění.
26

 Sternberg tak otevřel otázku pravosti některých 

šlikovských listin, která nevyslovena, latentně existovala již od 15. století, kdy se Jeroným 

Šlik v souvislosti s emancipačními snahami rodu pokusil před zemským soudem uplatnit 

nobilitační listinu vydanou císařem Zikmundem pro Kašpara Šlika, ze které vyplývá vynětí 

rodu ze soudní pravomoci českého krále a jeho přímé podřízení císaři.
27

 František Palacký 

vinil ze vzniku listiny, kterou považoval za falzum, Šliky ze 16. století, stejně tak 

Alltmannova edice v Regestech Imperií Zikmunda Lucemburského poukazuje na nepravost 

některých listin. Skutečným diplomatickým tématem se listiny vydané ve prospěch Kašpara 

Šlika staly od roku 1901, kdy byly publikovány dvě stěžejní diplomatické práce z pera Maxe 

Dvořáka
28

 a Alfreda Pennricha,
29

 věnované osobnosti kancléře Šlika. Obě studie vznesly 

zásadní obvinění kancléře z padělání řady listin vydaných v jeho prospěch, a to jak 

majetkových, tak nobilitačních. Krátce po vzniku studií se osobnosti Kašpara Šlika věnoval 

                                                           
25

 VINAŘ, Otakar, Pět století Šliků. In: Heraldika a genealogie XXXI, č. 3–4, zvl. ot. Praha 1998; NOVOTNÝ, 

Michal, Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487. Diplomová práce, 

Filozofická fakulta UK, Praha 2007; TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. 

Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Eva SCHLOTHEUBER, Hubertus 

SEIBERT (edd.), Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. 

Jahrhundert), München 2009, s. 177–201; TRESP, Uwe, Grafen Schlick. In: Werner PARAVICINI (ed.), Höfe 

und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen & Herren, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg 

WETTLAUFER. Residenzenforschung 15 IV, Teilbd. 1+2, Ostfildern 2011, s. 1351–1368; BAUDISCH, Pavel, 

Šlikové a Loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. století. Diplomová práce, 

FF UK, Praha 2009; NOVOTNÝ, Michal, Mates Šlik († 1487). Poohří 1. Sídla–správa–společnost. Sborník 

z konference v Lounech 13.–14. května 2010. Jaroslav HAVRLANT – Jan Mareš – Martin VOSTŘEL (eds.), s. 

81–98. 
26

 STERNBERG, Kaspar, Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke, 1. Band, Prag 1836, s. 313–

315. 
27

 PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1921, s. 1090. 
28

 DVOŘÁK, Max, Die Fälschungen des Reichskanzler Kaspar Schlick. In: MIÖG XXII, Innsbruck 1901, s. 51–

107; DVOŘÁK, Max, Hr. Šlikové a jejich archiv v Kopidlně, in: ČČH I, 1895, s. 298–306. 
29

 PENNRICH, Alfred, Die Urkundenfälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlick nebst Beiträgen zu seinem 

Leben, Gotha 1901. 
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Otto Hufnagel, který se ve svých dvou studiích soustředil hlavně na politickou kariéru 

kancléře za nástupců císaře Zikmunda.
30

 

Téměř revolučním pokusem o syntetické pojednání životopisu kancléře do smrti 

posledního Lucemburka je disertační práce Artura Zechela publikovaná v roce 1939.
31

 Práce 

je s předchozími studiemi v zásadním rozporu, protože téměř zcela očistila Kašpara Šlika 

z nařčení z falzátorství, což byl v dosavadním diskurzu tématu skutečný přelom. Zechelovo 

prvenství spočívá také v šíři prostudovaného archivního materiálu, který se na rozdíl 

od Dvořáka a Pennricha neomezuje pouze na šlikovský rodový archiv a archivy Rakouska-

Uherska, ale pramennou základnu rozšiřuje o archiválie z Německa (Saska, Alsaska, 

Durynska, Hesenska apod.) Podíl na širokém záběru archivní rešerše Zechelových Studií 

a možná i na celkovém směřování této práce je nutné nově připsat i badatelce Hilde Lebeda,
32

 

která ve 30. letech 20. století prováděla pro hraběte Jindřicha Šlika z Jičíněvsi obsáhlý 

výzkum – snad se záměrem zpracovat o Šlicích vlastní práci, k jejímuž sepsání však nikdy 

nedošlo. Z dochované korespondence mezi ní a hrabětem Jindřichem Šlikem je zřejmé, že její 

názor na šlikovská falza byl odlišný od tradice založené Dvořákem a Pennrichem.
33

 Mimo 

jiné nechává svědectví korespondence mezi touto badatelkou a tehdejší hlavou rodu 

nahlédnout i do smíšených pocitů Šliků z 20. století vůči diplomatickému zápasu historiků 

o vinu či nevinu jejich velkého předka.
34

 Zásluha Hilde Lebeda se neomezuje pouze na 
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 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 253–

460; HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu 

dem Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910. 
31

 ZECHEL, Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur 

Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939. 
32

 Dr. Hilde Lebeda, později provdaná Gampe působila v padesátých letech 20. století v Zemském archivu ve 

Štýrském Hradci. 
33

 „Caspar Schlik interessiert die Historiker immer wieder und einen wirklich gute Darstellung dieses 

hervorragenden Staatsmannes gibt es ja nicht. Die Fälschungen betrachte ich von ganz anderer Seite, gar nicht 

als Amtsmissbrauch. Das würde aber schriftlich zu weit führen. Ich würde mich für eine derartige Arbeit sehr 

interessiern und sie auch fördern wo ich könnte, wenn sie nur von jemanden anderen in Angriff genommen 

würde. Wie die Sache aber jetzt steht, will ich nichts damit zu tun haben und dass Graf selbst nicht begeistert 

davon sind, ist mir sehr angenehm.“ Dopis dr. Hilde Lebeda hraběti Jindřichovi Šlikovi ze 12. 12. 1933, SOA 

Zámrsk, Rodový archiv Šliků, Korespondence s dr. Hildou Lebeda, 1932–1939, sg. I, i. č. 61, karton 4. 
34

 Korespondence dr. Hilde Lebeda s hrabětem Jindřichem Šlikem nechává nahlédnout do smíšených pocitů, 

s jakými hrabata Šlikové oprávněně sledovala klání historiků o pravost jejich základních rodových listin: 
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ein Student der deutschen Universität hat eine Dissertation über die Fälschungen des Kaspar Schlik  bekommen. 
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(H.L.an H.Sch. 5. 12. 1933, SOA Zámrsk, Rodový archiv Šliků, Korespondence s dr. Hildou Lebedovou, 1932–
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podporu Zechelovy práce; dle svého tvrzení přispěla radou i dalšímu významnému 

německému historikovi té doby Rudolfu Schreiberovi při práci na stěžejní šlikovské edici 

třicátých let 20. století, kterým byl urbář hrabat Šliků z roku 1525.
35

  

Zechelovy Studie o Kašparu Šlikovi byly vydány v roce 1939, což mělo za následek, 

že v českém prostředí byly jako ryze německá práce zcela zapomenuty a ani v německé 

historiografii po roce 1945 se jim zasloužené odezvy nedostalo. Zájem o téma falz pak ustal 

téměř na padesát let. K oživení tématu přispěl v roce 1986 Paul Joachim Heinig, který na 

základě polemiky s Zechelovým závěrem otázku falzátorské činnosti znova otevřel na 

symposiu věnovaném obecně problematice středověkých falz. Nově se zde zamyslel nad 

významem a praktickým využitím konkrétních listin. Výsledkem jeho úvah a srovnání bylo 

obnovení podezření z falšování některých listin (zejména listin vylepšující společenský status 

kancléře), stejně jako potvrzení staršího závěru Otto Hufnagela, že na bratrově falšování se 

podílel i Mates Šlik.
36

 Heinigova práce, která byla myšlena jako impulz k obnovení zájmu 

o téma, bezprostředně reakci nevyvolala. V současnosti se však tématu intenzivně věnují 

badatelé Petr Elbel a Andreas Zajic, v rámci projektu zpracování nového vydání Regest 

Imperií Zikmunda Lucemburského. V přelomové studii o dvojích osobách kancléře Šlika 

přinášejí řadu odpovědí na dosud nezodpovězené otázky. Pro velký rozsah materiálu se však 

prozatím omezují na listiny týkající se sociálního statusu Šliků. Zřejmě nejpodstatnějším 

přínosem je celkový posun vzniku části falz, jmenovitě falešných hraběcích listin, až k roku 

1442, což je oproti staršímu názoru na jejich vznik v roce 1437 v kontextu rodových dějin 

zásadní posun, a naznačení okruhu osob z císařské kanceláře podílejících se na falšování 

(Marquard Brisacher pro období vlády Zikmunda Lucemburského a Václav z Bochova pro 

období následující).
37

 Přínos jejich práce však tkví ještě v jiné rovině. Pojmenováním 

skutečné i zdánlivé kariéry stěžejní osobnosti rodu nastolují jednoznačně otázku reálných 

                                                                                                                                                                                     
Kaspar S. mache ich mir keine grossen Sorgen. Prinzipiell bin ich natürlich dagegen, das nur wir Schlik´s das 
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Jedenfalls bin ich Ihnen für Ihre diesbezügliche Mithilfe-Verweigerung sehr dankbar!“ (H.Sch. an H.L. 9. 12. 

1933, SOA Zámrsk, Rodový archiv Šliků, Korespondence s dr. Hildou Lebedovou, 1932–1939, sg. I, i. č. 61, 

karton 4). 
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možností či spíše nepřekonatelných hranic kladených historikovi k dosažení poznání 

historické skutečnosti. Tam, kde by v jiných případech postačoval závěr vyplývající 

z provedené kritiky pramenů, vyvstávají po jejím provedení historikovi, který se zabývá falzy 

kancléře Šlika, další a další otázky. Tam, kde postačoval Dvořákovi s Pennrichem závěr, že 

Šlik falšoval, a kde naopak Zechelovi postačoval závěr zcela opačný, objevují se nyní nové 

otázky, kdo a v kterých případech vlastně falšoval, zda ten, kdo listiny vyrobil, či ten kdo je 

použil, či zda vůbec byly použity, pokud ano, které a kdy. Tyto otázky nabízejí celou řadu 

odpovědí, z nichž některé se nikdy nezbaví své hypotetičnosti. I proto se domnívám, že 

pro reálné dějiny Šliků není nezbytný pouze kritický rozbor dochované pramenné základy, ale 

připomenutí narace, která formulovala to, jak byli Šlikové vnímáni před tím, než 

pozitivistická historiografie zasadila samotným základům historického poznání – archivnímu 

listinnému materiálu – osudný úder. 

Kromě falz žilo bádání historiografie 20. století ještě tématem horního města 

Jáchymova. Objevení nalezišť stříbra v katastru středověké osady Konradsgrünn v Krušných 

horách po roce 1512 a založení horního města Jáchymova hrabětem Štěpánem Šlikem v roce 

1516 bylo jako významná událost vnímáno již v 16. století. Stranou pozornosti dějepisců 

a historiků nezůstal Jáchymov ani později. Průlom lokálního šlechtického rodu do horního 

a mincovního regálu českého krále, fantastické zisky stříbrné rudy v prvních letech těžby, 

vznik nové mince – tolaru, jehož české pojmenování – dolar – dalo jméno pozdějším 

dolarovým ražbám, králova odplata byly téměř vždy tématy hodnými pozornosti. Již od 19. 

století bylo šlikovské mincovnictví zpracováváno z pohledu numismatiky.
38

 Širší kulturně-

společenský kontext akcentující dějiny umění a reformace nalezl uplatnění v díle dvou 

generací německých regionálních historiků.
39

 

Rokem 1939 však ustal systematický výzkum dějin rodu a po roce 1945 německá 

regionální historiografie české strany Krušných hor téměř vyhasla. V poválečném 

Československu se šlikovská témata omezila pouze na téma role rodu Šliků v horním 

podnikání spojeným s mincovní aktivitou v Jáchymově. I zde bádání navazovalo na bohatou 

zejména německou regionální literaturu první poloviny 20. století,
40

 nicméně pozornost 
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badatelů nebyla věnována konkrétním osobnostem rodu, ani širšímu kulturně-společenskému 

kontextu podnikání. Zájem byl z pochopitelných důvodů výrazně omezen na hospodářskou 

stránku horní činnosti, což plně odpovídalo glorifikaci hornické profese v socialistickém 

Československu. Vrcholem prací byla šedesátá a sedmdesátá léta 20. století, kdy vznikala 

stěžejní původní díla a byly vydávány zajímavé reprinty pramenů zejména v okruhu badatelů 

shromážděných při Národním technickém muzeu.
41

 S postupující dobou však tento v podstatě 

generační výzkum v souvislosti s politickou a hospodářskou degradací Československa ustal. 

Situace v okolním Sasku byla obdobná s tím rozdílem, že Šlikové 16. století v historických 

pracích německých badatelů figurovali jako český, tedy cizí prvek, který vstupoval 

do saských dějin z venku, z Českého království. Zmíněná skutečnost poukazuje pozoruhodně 

na změnu vnímání nejen skladby badatelské veřejnosti ochuzené odsunem německých 

historiků po druhé světové válce, ale i na změnu chápání středověké a raně novověké hranice 

česko-saské hranice. Zatímco v 15. století jsou Šlikové vnímáni jako rod, který patří stejným 

dílem Sasku (příp. Říši) i Českému království, Šlikové v 16. století se stávají výhradně 

tématem studia věnovanému české šlechtě, byť kontakty s Míšeňským markrabstvím zůstávají 

nadále živé a významné. Výzkum posledních let se, jak bylo výše zmíněno, vrací k otázce 
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šlikovských falz a nově se zabývá společenským vzestupem rodu a jeho strategiemi.
42

 I toto 

bádání však akcentuje témata, jejichž vznik spadá do doby moderní, není proto od věci se 

podívat i na otázky, které jako podstatné hodnotily dějepisci již v 15. a 16. století. 

 

Odhlédneme-li od materiálu úřední povahy, kterému bude věnována pozornost 

v souvislosti s následujícími kapitolami, je možné za autora prvního narativního pramene 

zmiňujícího rod Šliků označit
43

 Eberharda Windecke (1380– nejpozději srpen 1442),
44

 autora 

biografie Zikmunda Lucemburského a Šlikova kolegu z říšské kanceláře, který se ve své 

kronice Zikmundovy vlády zmínil o Šlikově působení ve službách tohoto panovníka. Z této 

práce pochází často citovaná zmínka o Kašparově hvězdné kariéře, které se mu přes jeho 

měšťanský původ podařilo dosáhnout: a slyšel někdo, aby se syn měšťana stal v německých 

zemích tak mocný? Originál Windeckeho práce vzniklý před rokem 1442 se nedochoval a její 

text byl během 15. a 16. století šířen prostřednictvím opisů, z nichž je několik k dispozici. 

Přes její relativně vysoké rozšíření však, jak upozornil již Altmann, nebyla současníky příliš 

využívána. Tiskem byla práce publikována až v roce 1728.
45

 Hodnota informací týkajících se 

Šliků je však vysoká a v textu jsou navíc dochovány dva dopisy, jeden Kašparův a druhý 

z pera jeho bratra, pravděpodobně Matesa. Z Windeckeho pojednání pochází časové určení 

vstupu Kašpara Šlika do říšské kanceláře v roce 1416.
46

 Kromě dalšího diplomatického 

působení zaznamenal Windecke i Šlikovu významnou roli v jednáních o přijetí Zikmunda 

Lucemburského za českého krále, kterých se zúčastnil během svatomatoušského sněmu 
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v Praze v říjnu 1435, na kterém byl Jan Rokycana zvolen pražským arcibiskupem.
47

 Velmi 

cenné je dochování Šlikova dopisu, ve kterém zpravuje o tom, jaké vážnosti po tomto 

diplomatickém úspěchu požíval od Pražanů, pro které měl být dle jejich slov andělem.
48

 

Windeckeho přínos byl však doceněn a využíván až historiografií 19. století.
49
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daz sie den keiser ufnemen wolten als iren rechten erbeherrn, also er ouch was, wiewol sie vast 20 jor wider in 

gewesen worent. Also der keiser sinen kanzeler her Caspar Slicken gon Proge riten. Wie es dem ging zü Proge, 

das vindestu in dem brief hernoch beschriben, wie des selben Caspar Slicken meinung wass, wie es im herging 

und wie er heruss geschriben het. 

Also Kasper Slicke der des Römschen keisers kanzler was zü Proge was und einen brief uss Proge verschreip 

dem Römschen keiser, wie sich alle sachen mahten und verhandelten. 

,Ersamen weisen lieben frunde, minen dinst zuvor. Ich losse uch wissen, das min herre und brüder Caspar Slick 

kanzler ietzunt uf der sammenung, die zü Proge gesin ist, in botschaft unsers gnedigen herrn des keisers 

kostlichen darkomen ist und noch mir gesant hat. als bin ich ietzunt harwider komen von Proge und wolt nit 

lossen, ich wolt uch zü wissen thun, wie es sich verloufen het doselps. und ist also, das her Caspar selps 

botschaft umb die selbe sach treffenlich geworben und gehandelt hat wol 15 tag noch einander; und noch vil 

stösse und widerwertigkeit, die sach zuleste von den gnoden gotz gütlich beslossen worden also, das die Behem 

ganz bliben bi den stucken, die sie mit dem heiligen concilium beschriben habent und die uberkomen sint die 

besten, die man allen tag biss dem concilium harret, also dann unser herre der keiser treffenlich ret darumb 

doselps hette. so ist nü der selbe Casper Slick von hinnen und ritten gerichtz noch unserm herrn dem keiser, der 

underhalb Ofen ist, und fürt mit ime her Meinhart von dem nuwen huse her Alsso von Sternberg den herrn von 

Prügel alle banerherrn, die wisen Wilhelm Wurffel her Johann Rinsperg ritter und den von Smiritzko und die 

ritterschaft von Proge und die andern stete sehs treffenliche burger; die haben uber zweihundert pfert und 

sollent unsern herrn den keiser von stunt herufbringen an die Behmsche grenze; doselpssollen die Behemer und 

daz hantwergvolg mit maht gegen sinen gnoden ziehen im hulden sweren und empfohen und in füren. und ob sich 

iemans darwider setzen wolt, als etlich wenig Taborer, die besser krieg gelopt hetten, daz man doch nicht weiss, 

daz sie die macht in der hant haben. es ist ouch umb sin gnode also ubertragen, daz man im alle ding zu stunt sol 

wider geben; und also ich von her Casper vernomen habe, so wurt sin gnode zü dem Büdwiss komen. und ir 

mögent glouben, das alles das volg in Behem so fro und geneiget ist, als ich danne gesehen han, das der sach 

nieman widerston mag ob got wil. unt sint sicher one zwifel, so sin gnod in das lant kompt, daz alle ordenung in 

kurzer zit, denn iemant gloubt, alhin geben werdent und [daz es] umb den glouben und ander sach noch 

schlechter wurt, danne daz heilige concilium erloupt hat, wann das volk darzü geneiget ist und einen widertribe 

in dem unfarn hat. Es ist ouch her Caspar zu Proge und durch das ganz lant erberlichen empfangen geert und 

gehalten worden; und wer er nit so ernstlich und pflichtig gewest, als ich dann von den Behemern gehört hab 

und ouch vernam, so wer uss den sachen, als man vorchte, nit worden; und sie sageten im vil dankes. und waz 

ich ouch hinvür verneme, wil ich uch furbass schriben und verkünden. Also do diser brief geschriben was, kam 

mir zü stunt einer her Caspars bot nochgeloufen mit sinem brief, der seit als hernoch beschriben stot. Lieber her 

Mathis, got sige gelopt, daz ir nit gestorben sint und noch lebent.ʻ [asi 24. 10. 1435–pozn. M.N.] 

Hie sint alle sachen eintrechtlich und ouch gütlichen ubertragen beslossen mit einer schrift. [Brief Kaspar 

Schlicks] ,Ouch so sint all sachen alhie in dem collegio eindrechticlichen und gütlichen beslossen worden noch 

minen willen. und ich wil biss montag früg ob got wil von hinnan mit her Meinhart; und die boten, die ich 

beschriben han geben und erwelt, werden noch mit mir riten, (als sie hie oben benennet sint); obe einer oder 

zwen verkert worden, lit nit macht an, danne der Rockenzan würt mit uns riten; daz sehe ich gern. sú habent den 

erzbischof nit publiciert und ist also güt; ir habent uwer leptagen nie grosser geschrei von iedes landes nie 

gehort, also die weltlichen sungen ,te deum laudamusʻ uf der gassen und alle glocken gelutet wurden, und also 

solich froide von armen und richen. hettent ir es gesehen, ir hetent weinen nit mogen vertrückten. und also do 

ich die mer verhorte und über die gassen ging, die lút knuweten gegen mir nieder und hübent ir hende uf und 

schruwent: ,daz ist unser engelʻ. húte so sollent sie mir ein verschriben antwurt geben. und unser herre der 

keiser sol vor winachten alhie sin; ich habe im nit clein gedienet; ich hoff, sin gnode werde es erkennen. die 

herren von Sachsen habent ir botschaft alhie bi mir gehapt, sie werden den Jacepto sterken, wirt es hút durch die 
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Významnějším kancléřovým současníkem, který ve svých dílech zanechal po kancléři 

stopu, byl ovšem Aeneas Silvius Piccolomini,
50

 humanista a pozdější papež Pius II., který 

svého přítele pravděpodobně zvěčnil jako hrdinu v milostném románu Euryalus a Lukretia.
51

 

Pro studium rodové historie je ale důležitější krátká biografie Kašpara Šlika, kterou 

Piccolomini vložil do latinské Historie české, jejíž vznik je předpokládán ve druhé polovině 

50. let 15. století.
52

 Kronika česká byla sestavena v letech 1457 až 1458. Pozornost badatelů si 

zaslouží zvláště kvůli úloze, kterou sehrála tím, že evropskou historiografii seznámila 

s českými středověkými dějinami. Také vliv autora kroniky na české humanistické kruhy je 

všeobecně známý,
53

 přesto je nutné hned v úvodu upozornit, že Eneáše Silvia Piccolominiho 

je sotva možné pokládat za filosofa renesančního humanismu. Piccolomini zapadá podobně 

jako celá řada jeho současníků do kategorie učence, který nepropracovává žádný vlastní 

filosofický systém a s filosofií pracuje jako s přirozenou výbavou tehdejšího vzdělance 

                                                                                                                                                                                     
hern nit understanden. lieben frúnde, dis schribe ich úch zü liebe. Datum zü Proge uf sondage noch der 11tusent 

megede tag anno domini etc. 35.ʻ Hie swert das ganz lant von Behem dem Römschen keiser Sigemont in dem 

lande, das man nennet gegen der Igelouwen. In den selben ziten was alles das concilium zu Basel, also als her 

Caspar Slicke zu Proge was, als du vor gelesen hast, und er also reit von Proge mit den Behemern vor genant zu 

dem keiser gon Ungern und funden den keiser zu Wardin underhalp Ofen 33 milen und retten mit dem keiser, 

das er mit im züge in daz lant gon Behem. und als er kam gein der Igelauwe, do hultent und swůrent im daz lant 

zü Behem in für einen rechten erbeherren zü halten. und zü Proge reit er in uf sant Barthelmeus tag, als man 

zalte 14hundert 36 jor. do lag er zit.“ 
49

 Ze stejného časového období pochází krátká pasáž věnovaná kancléři Šlikovi, kterou obsahuje cestopis Pero 

Tafura. Zmíněný andaluský šlechtic podnikl v letech 1438–1439 cestu, během které se s kancléřem setkal. 

Stručná relace nebyla v českém prostředí známa a proto nijak reflektována. Pro současné bádání však obsahuje 

důležitou informaci o svatbě kancléřova bratra v Chebu v roce 1438, kterým mohl se vší pravděpodobností být 

Mikuláš Šlik. Blíže SVÁTEK, Jaroslav, „Je to bezesporu trápení cestovat touto zemí v takové zimě.“ Andaluský 

rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438–1439), [v tisku]. Rád bych tímto poděkoval Jaroslavu 

Svátkovi za poskytnutí rukopisu. 
50

 K roli Piccolominiho v šíření humunastické kultury ve středoevropském prostoru srov. HELMRATH, 

Johannes, Vestigia Aeneae imitari. Enea Silvio Piccolomini als „Apostel/ des Humanismus. Formen und Wege 

seiner Diffusion. In: Diffusion des Humanismus. Studien zur Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, 

Johannes HELMRATH – Ulrich MUHLACK – Gerrit WALTHER, Göttingen 2002, s. 98–141, zde zejména 

pasáž o písemných kontaktech s příslušníky středoevropských dvorských a kancelářských elit (s 117–122). 
51

 Překlad do češtiny Aeneas Slivio Piccolomini, O dvou milencích, vyd. Štěpánka Brožová, Josef Polišenský, 

Praha 1990. 
52

 Aeneae Silvii Historia Bohemica–Enea Silvio Historie česká, vyd. Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří 

Matl, Fontes Rerum Bohemicarum (dále FRB), I, Praha 1998; Aeneas Silvius Piccolomini Historia Bohemica, 

hrsg. von Joseph HEJNIC aund Hans ROTHE, Bd. 1: Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes, 

Köln–Weimar–Wien 2005, s. 434: „Inter quos Gaspar Slichius princeps fuit, matre Italica, ex comitibus Alti 

Collis agri Tarvisini, patre Theutonico natus, ex familia Lazana provinciae Franconiae, ingenio dextro, facundia 

suavi, doctrine cultor, ad omnia genitus, quecunque ageret. Quem usque adeo fortuna simul ac virtus extulit, ut, 

quod erat prius inauditum, trium cesarum successive regnantium cancellarie prefuerit. Unus ex ducibus Sclesie 

filiam sibi in matrimonium tradere non recusavit. Sigismundus Egram illi et Cubitum et alia in Franconibus 

oppida dono dedit. Albertus in Hungaria Calesium et Albam Ecclesiam, Fridericus in Austria Greczium. 

Versatile profecto ingenium et nature bonitas singularis, que inter tot imperatores, moribus prorsus dispares, 

pari gratia vivere potuit. Nos huius amicitia in curia Friderici cesaris usi: Si quid profecimus, quod scimus 

quam tenue est, adiumento suo consecuti sumus. Episcopatum certe Tergestinum, unde relique dignitates 

provenere, ipse nobis primus committi curavit. Mortuus est Vienne ex apoplexia et apud Carmelitas cum coniuge 

sepultus. Sigismundus supremis suis ordinatis, inter amicorum manus defecit.“ 
53

 Např. ŠMAHEL, František, Humanismus v době poděbradské, Praha 1963. 
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v rámci všeobecného diskurzu. Přesto ho jednoznačně lze zařadit mezi velká jména 

humanismu, jakými jsou Dante, Petrarca či Lorenzo Valla. Jelikož Historia Bohemica vzniká 

až roku 1458, je nutné k její úvodní stručné definici přičíst ještě jeden faktor, kterým může 

být ono autorovo často citované: „Eneam reicite, Pium recipite.“
54

 Kronika totiž vzniká 

v období, kdy autor netvořil již výhradně pro Kleió a Erató jako v dobách svého mládí, ale své 

myšlení již přizpůsobil, aby bylo hodno úřadu, kterého se mu mělo vbrzku dostat, totiž úřadu 

římského papeže. Zřejmě i proto nenalezneme na jejích stranách takové množství odkazů na 

antické autory a hrdiny, jak by bylo možné u italského humanisty očekávat, a ve středu jeho 

zájmu se ocitá zhodnocení české hereze z katolického pohledu. Právě srovnání tohoto díla 

s Piccolominiho ranějším Pentalogem pocházejícím z roku 1443, ve kterém jsou odkazy na 

antickou literaturu podstatně četnější, ukazuje na tento posun. Humanistickou tak kronika 

kromě doby svého vzniku a níže popsaného konceptu zůstává v jazyku a slohu, jakým je 

sepsána. Pro úplnost je ale nutné zdůraznit, že zvláště slovní zásoba autora odkazující na 

znalosti antických a středověkých autorů je skutečně bohatá. Piccolominimu se zde podařilo 

vytvořit model, který sloužil řadě humanistů v 16. století jako předobraz; za mnohé je možné 

jmenovat jednoho z největších Erasma Rotterdamského.
55

  

Kronika česká, věnovaná Alfonsovi, králi aragonskému, je významným dílem latinské 

humanistické literatury, její důležitost pro šíření informací o Českém království v Evropě 

v období raného novověku je nepopiratelná. Stejně jako osten namířený proti husitským 

Čechům, který z kroniky vystupuje a je ostřen nebo otupován překlad od překladu.
56

 Kronika 

je rozdělena do pěti kapitol, kterým předchází stručná předmluva. První dvě kapitoly a téměř 

dvě třetiny kapitoly třetí popisují období historická předcházející události, kterých byl Eneáš 

současníkem, tedy události do korunovace Zikmunda Lucemburského římským císařem. 

Historické události v této části kroniky jsou – pouze částečně, jak si dále ukážeme – poplatné 

předlohám, kterými pro Eneáše byla především Marignolova kronika a kronika Přibíka 

Pulkavy z Radenína. Z hlediska historické platnosti nejhodnotnější je teprve konec třetí 

kapitoly, ve které začíná popis husitských válek a zvláště pak kapitola čtvrtá i pátá jsou 
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 „Zavrhněte Eneáše, přijměte Pia.“ Tímto výrokem se papež distancoval od svých traktátů z basilejského 

období. Blíže viz František Šmahel v úvodní studii k Enea Silvio, Historia Bohemica-Historie česká, Dana 

MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ, Jiří MATL (eds.), Praha 1998, s. xv. 
55

 Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, hrsg. von Joseph HEJNIC und Hans ROTHE, Köln-Weimar-

Wien 2005, 1. Band: Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes, s. 120. 
56

 Narážím zde například na invektivu uvedenou v prvním českém překladu Kroniky od moravského katolického 

kněze Jana Húsky. Srov. začátek první kapitoly: Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, hrsg. von 

Joseph HEJNIC und Hans ROTHE, 3. Band, Die erste alttschechische Uebersetzung (1487) des katholischen 

Priesters Jan Húska, hrsg. von Jaroslav KOLÁR, Köln-Weimar-Wien 2005, s. 23: „Čechy v zemi barbarskej, 

totiž hlupcuov, za Dunajem položeny…“; v originále: „Bohemia in solo barbarico trans Danubium sita…“ 
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vrcholem tohoto Eneášova díla, jak co do výpovědní hodnoty informací, které popisuje, tak 

do způsobu, jakým jsou události pojednány. Humanistické postoje sestavovatele kroniky jsou 

patrné dle mého názoru kromě jazyka a slohu i v celkovém pojetí kroniky jako díla 

akcentujícího ideál římského císařství a jeho dobrého panovníka. 

V souvislosti s dopadem Piccolominiho vzpomínky na kancléře Šlika v Kronice české 

na vývoj dějepisného zpracování tématu, je však nezbytné v tuto chvíli zmínit první výskyt 

fabulace o urozeném původu matky Kašpara Šlika, která měla pocházet z italského rodu 

Collalto.
57

 Tato zřejmá fikce byla součástí Kašparovy složitě konstruované a již během života 

prosazované koncepce vytvoření podmínek pro jeho postupnou nobilitaci, která měla být 

dovršena povýšením na hraběte z Bassana. Nalézáme ji v souboru falešných listin 

vztahujících se ke Kašparovu povýšení do stavu svobodných pánů (zpětně datovaném 

k 16. červenci 1422),
58

 darování hradu a panství Bassano datovaném k 21. srpnu 1431,
59

 jeho 

sňatku s Anežkou Olešnickou, dcerou olešnického knížete, z 25. července 1437
60

 

a k německému a latinskému povýšení Bassana na hrabství a Šlika na hraběte datovaným 

k 30. říjnu a k 1. listopadu 1437.
61

 Listinná falza byla vytvořena za účelem legitimizace 

sociálního vzestupu Šliků a za účelem osobních ambicí Kašpara Šlika v Itálii, čemuž je 
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 Enea Silvio, Historia Bohemica-Historie česká, Dana MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ, Jiří MATL 

(eds.), Praha 1998, s. 174–177: „Gaspar Slichius princeps fuit, matre Italica, ex comitibus Alti Collis agri 

Tarvisini“. 
58

 Originál na pergamenu uložen in SOA Zámrsk, RA Šlik, i. č. 205, sg. IV.2., otištěna nejnověji v ELBEL, Petr 

– ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere Kaspars Schlicks 

unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: Mediaevalia 

Historica Bohemica 16/2, 2013, s 95–99: „...quod a maternis sedibus ex illa ingenua et nobili comitum de 

Colalto et Sancti Salvatoris domo, qui retroactis temporibus marchiam Trevisanam et alia gloriosa tenuerunt 

dominia et adhuc plura retinent, intermisse originem traxeris, cum generosa Constancia mater tua magnifici 

Rolandi comitis Colalti et Sancti Salvatoris legitima et unica fuerit heres sua et superstes, quam ex nobili uxore 

sua de domo comitum de Camino procreavit, ex paternis vero sedibus a nobile et famoso Henrico Slik ex militari 

genere procreato...“. 
59

 Dochováno v opise v Národním archivu, Stará manipulace a v říšských registrech, nejnověji publikováno v 

ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere Kaspars 

Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: 

Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s 102–105: „ex ingenua comitum Tervisii et Colalti originem...“ 
60

 Zachováno v říšských registrech, nenověji publikováno v ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper 

des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – 

Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s 132–133: 

„...das die wolgeboren Constancia sein muter aus dem edelen stamme der marggraven von Tervis und Colalt 

und ouch graven von Camin komen ist.“ 
61

 Originály na pergamenu uloženy in SOA Zámrsk, RA Šlik, i. č. 212, sg. IV.8; i. č. 213, sg. IV.8, nejnověji 

otištěn v ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ 

Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema 

III. In: Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 134–147; „Quamvis enim a patre tuo Henrico esses de 

militari genere procreatus, de quo sufficiens testimonium pridem recepimus et de materna prosapia ex inclitis 

comitibus de Collalto, cum generosa genetrix tua Constancia fuerit illustris Rollandi marchionis Teruisii, 

Comitis Colalti et sancti Salvatoris legitima filia, nata ex generosa Beatrice comitissa Camini ava tua...“; „und 

von seiner múter geslechte von den wolgeborn graven von Colalto komen und geborn ist, wann die wolgeborne 

Constancia sein mútter, des irleúchten graf Rolands marggraven zu Trevis, graves zu Colalt und sand Salvador 

eeliche und einige tochter gewezen ist, geborn von der edeln Beatricen grewinn von Camin, seiner anfrawen...“ 
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v současné době věnován výzkum Petra Elbela a Andrease Zajice, kteří v rámci výzkumu 

v italských archivech učinili k tomuto tématu zatím nepublikovaný objev.
62

 Picolominiho 

relace tak výrazně napomohla na jedné straně k zapomenutí Kašparovy skutečné matky, jejíž 

původ není znám a která je nazývána v chebských pramenech jako „manželka Jindřicha 

Šlika“.
63

 Již Otto Hufnagel však poukázal na nutnou míru přijetí této konstrukce již za 

Kašparova života, kromě oslovování Gianfrancesca Gonzagy v korespondenci příbuzným 

uvedl i doklad z listu kardinálu Cesarinimu, ve kterém hovoří o italském původu své matky.
64

 

Elbel se Zajicem předpokládají, že o příbuzenství s Gonzagou informoval Kašpar okolí, 

jmenovitě florentského humanistu Ambrogia Traversariho, nejpozději roku 1435 a určitou 

dohodu mezi Šlikem a Collalty o vzájemném uznání konstrukce o příbuzenství (viz níže) již 

v roce 1437,
65

 byť se v oficiálních collaltovských genealogiích příbuzenský vztah objevuje 

až na počátku 18. století. Přičemž v těch šlikovských jej nalezneme již od dob Piccolominiho 

kroniky. Fabulace o matce Konstancii Collalto byla odstraněna až v 19. století, přesto však 

přes úporné úsilí historiků přežívá na stránkách dějepisných prací bez nadsázky 

do současnosti.
66

  

Ve zmiňovaných listinách se o otci Kašpara Šlika hovoří jako o rytíři bez dalšího 

upřesnění.
67

 Tato „nedokonalost“ byla odstraněna právě v Piccolominiho Kronice, kde je 
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 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: 

Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 91. O vztahu Kašpara k Itáli za vlády Zikmunda ZECHEL, 

Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte 

und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 146–153; ke Šlikovu vztahu k Itálii za vlády Fridricha III. 

zatím nejpodrobněji HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem 

kritischen Beitrag zu dem Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 7–34.  
63

 Např.: GRADL, Heinrich, Zur Herkunft der Schlicke. In: MVGDB, 20, 1882, s. 10, č. 93, 96: „Heinrich 

Slickin“. 
64

 „Tibi forsitan certius illius terre nova scribuntur, unde tua origo est; mihi, qui solum materno genere sum 

italie coniunctus, non tam diligenter singula patefiunt.“ HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes 

Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation 

Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 77. 
65

 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: 

Medievalia Historica Bohemica 16/1, 2012, s. 106–110. 
66

 S motivem je možné se setkat běžně během 19. století (LEGIS-GLÜCKSELIG, Gustav, Illustrierte Chronik 

von Böhmen, Bd. II, Teil II, Prag 1854, s. 585). I když byl tento mýtus během 19. století chebskými archiváři 

vyvrácen, přesto však v některých pracích tvrdošíjně přežívá dodnes. (Velmi opatrně uvádí Konstancii jako 

Kašparovu matku VINAŘ, Otakar, Pět století Šliků. In: Heraldika a genealogie XXXI, č. 3–4, zvl. ot. Praha 

1998, s. 122, o jejím urozeném původu však pochybuje; obdobně s menší mírou pochybnosti KAŠPAR, Pavel – 

HORÁK, Vladimír, Schlikové a dobývání stříbra, Praha 2009, s. 17). 
67

 Jádro informace o rytířském původu Jindřicha Šlika zůstává nejasné. V listině polepšující erb Šliků z roku 

1416 se hovoří o Jindřichu i Kašparovi Šlicích jako o neurozených. ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei 

Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser 

Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 117–

118 nechávají otevřenou možnost zmíněnou již Zechelem, že rytířský původ Šliků snad souvisí se 

sebeidentifikací Kašpara Šlika s urozenými rody Chebska a Voigtlandu nesoucí podobné jméno. V této 
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uvedeno, že Kašpar Šlik byl narozen „z otce Němce rodu Lažanského“.
68

 Zmíněné 

„upřesnění“ ovlivnilo pozdější dějepisce zcela zásadním způsobem. O dvě stě let později 

rožmberský archivář Václav Březan ztotožnil Kašparova otce Jindřicha, chebského měšťana, 

s příslušníkem jiného šlechtického rodu Bechyňských z Lažan. Březanův názor ovšem zůstal 

bez bezprostřední odezvy, protože jeho dílo nebylo širší veřejnosti známo. Zřejmě obdobnou 

cestou úvah se vydal ve své práci o Valdštejnovi Václava Vojtěcha Červenky z Věžnova 

(1636–1694), který Kašparova otce Jindřicha považoval za důležitou osobnost dvora Karla 

IV. I jeho dílo však zůstalo nepublikováno a tudíž bez odezvy. K úspěšnému rozšíření záměny 

dvou historických osobností došlo o další století později, když František Martin Pelcl, který 

ve svém Životopise krále Václava IV. tento údaj nadále rozvedl.
69

 S odkazem na barokní edici 

listin – Lünigovo Spicilegium seculare a Piccolominiho kroniku ztotožnil Kašparova otce 

s Jindřichem Lefflem z Lažan,
70

 vratislavským hejtmanem, historickou postavou ve službách 

krále Václava IV. Pelclova konstrukce ovlivnila další dějepisce 19. století a pomyslného 

vrcholu dosáhla v díle kopidlnského faráře a šlikovského rodopisce Františka Aloise Vacka.
71

 

V jeho ztvárnění je čtenáři počátku 19. století předložen heroický příběh se všemi barokními 

přívažky a omyly, jakými je propojení dějin Šliků a Lažanských, Kašparův demonstrativní 

odchod ze zasedání koncilu na protest proti odsouzení Jana Husa k smrti, nepokračování 

kancléřovy linie v důsledku úmrtí nezletilých potomků,
72

 ale také s řadou podložených, byť 

                                                                                                                                                                                     
souvislosti se nabízí i inspirace v okolí užívaném predikátu z Lažan, kterému bude věnována pozornost v 

samostatné podkapitole. 
68

 Daniela Adama z Veleslavína, Kroniky dvě o založení země České a prvních obyvatelích jejích, též o knížatech 

a králích Českých i jejich činech. Jedna Eneáše Sylvia Senenského v latinském jazyku od něho sepsaná a před 

lety 25. v český jazyk přeložená, a v Praze vytištěná. Druhá Martina Kuthena z Šprinsperku též v Praze vydaná 

před lety 46, s.l. 1585, s. 204 původně in: Aeneae Silvii Historia Bohemica–Enea Silvio Historie česká, vyd. 

Dana Martínková, Alena Hadravová, Jiří Matl, Fontes Rerum Bohemicarum (dále FRB), I, Praha 1998, s. 174–

177: „patre Theutonico natus, ex familia Lazana provinciae Franconiae“. Piccolominiho údaj o původu ve 

Francích je možné vysvětlit jeho omylem, neboť, jak doložil již Theobald ml. a později převzal Wacek, Eneáš se 

domníval, že Loket a Cheb se nacházejí ve Francích. WACEK, František Alois, Materialien zur Ahnentafel des 

Schlik’schen Hauses von 1375 bis 1826. In: Archiv für Geograhie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 17. Jhg., 

Wien 1826, s. 417. 
69

 PELZEL, Franz Martin, Lebensgeschichte des Roemischen und Boehmischen Koenigs Wenceslaus, 2. Teil, 

(1395–1419), Prag und Leipzig 1790, s. 481–482. 
70

 K této osobnosti naposledy POHANKA, Viktor, Cesta Husova ochránce do služeb Zikmunda Lucemburského: 

poznámky ke dvorské kariéře Jindřicha Lefla z Lažan. Viktor Pohanka. In: Historica Olomucensia 41, 2012, s. 

119–141. 
71

 WACEK, František Alois, Materialien zur Ahnentafel des Schlik’schen Hauses von 1375 bis 1826. In: Archiv 

für Geograhie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 17. Jhg., Wien 1826, s. 417–421, 425–429, 444–448, 458–463, 

470–472. 
72

 WACEK, František Alois, Materialien zur Ahnentafel des Schlik’schen Hauses von 1375 bis 1826. In: Archiv 

für Geograhie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 17. Jhg., Wien 1826, s. 419–420 předkládá své znění legendy 

s odkazy na Dressera a Pantaleona: „In dieser Eigenschaft begab er sich bald darauf (1415) mit seinem Könige 

nach Kostnicz, wohin Siegismund eine Kirchenversammlung ausgeschrieben, und legte hier die sprechendsten 

Proben seiner vortrefflichen Talente ab. Hier, in einer Versammlung, über die es vielleicht nie eine zahlreichere 

und glänzendere gab, wo 22 Cardinäle, 20 Erzbischöfe, 92 Bischöfe, 124 Äbte, 124 Prälaten und 18  000 andere 

Geistliche, so wie 19 Fürsten, 83 Grafen und zuweilen mehr als 80 000 fremde Layen beysammen waren, - hier 
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často nekorektních údajů, čerpajících povětšinou s primárních zdrojů dochovaných 

ve šlikovském rodovém archivu. Opětovného rozdělení postav Jindřicha Bechyňského 

z Lažan a Jindřicha Šlika bylo docíleno až v pracích chebských dějepisců druhé poloviny 

19. století Vinzenze Pröckla (1870) a P. Drivoka (1875).
73

 Vysvětlení původu predikátu 

z Lažan zatím nebylo uspokojivě dořešeno, nástin hypotéz a možných vysvětlení bude 

předložen v kapitole věnované reprezentaci rodu. 

Několik zmínek o Kašparovi, Jindřichovi a Mikuláši Šlikovi zaznamenal Eneáš Silvius 

i do své Historia austrialis, jejíž první redakce byla sestavena na přelomu roku 1453–1454.
74

 

Do vztahu ke Kašparu Šlikovi se jednoznačně promítá skutečnost, že Piccolominiho 

dobrodinec byl v době vniku díla již několik let po smrti. Kašpar Šlik je zde zmiňován 

nejčastěji jako člen poselstev krále Fridricha, zde již bez servilních ovací jeho schopností či 

kvalit. 

Po Eneáši Piccolominim, Kašparovu současníkovi, se dělí „šlikovské“ dějepisectví 

do dvou tematických linií, které jsou odděleny i určitou teritoriální hranicí. Zatímco 

v humanistické tradici pěstované mimo území Českého království (Rakousko, Uhry, Říše) 

v popředí figuruje jako hlavní téma osobnosti kancléře Kašpara Šlika, popisuje humanistické 

dějepisectví 16. století v Českých zemích a Sasku spíše regionální současnost, ve které 

upoutaly pozornost zejména vojenské události v Loketsku. Stálé napětí mezi zástavními pány 

Šliky zasahujícími do práv královských poddaných na jedné straně a držitely manských statků 

v Loketském kraji a měšťany města Lokte snažících se uhájit svá práva na straně druhé je 

závažným tématem, jehož podrobnější popis bude následovat v kapitole věnované Matesu 

Šlikovi. V historických pracích je tento konflikt zjednodušeně vymezen lety 1471–1506, kde 

se první letopočet vztahuje k neúspěšnému prodeji práv k Loketsku Šliky saským 

panovníkům a z toho bezprostředně vzniklému vojenskému střetu, druhý letopočet je rokem, 

ve kterém došlo po tažení zemské hotovosti Českého království proti Šlikům v roce 1505 

                                                                                                                                                                                     
sprach Kaspar, als ein noch junger Mann, mit Grazie und Kraft über die Anliegen des Staates, insofern sie in 

das Kirchenwesen verflochten waren, und über allerley Beschwerden, deren Hebung man endlich von diesem h. 

Vätervereine gewärtigte, - und als der Prager Universitätslehrer und Doctor der Theologie Johann Huss der 

Aufforderung des Consiliums, seine Heterodoxie zu widerrufen, nicht nachkommen wollte, und deshalb am 6. 

July 1415 zum Tode verurtheilt ward, protestierte Kaspar von Schlik feyerlich im Nahmen des Kaisers wider 

dieses Todesurtheil, stand aus der Versammlung auf, und begab sich von hinnen.“ 
73

 PRÖCKL, Vinzenz, Schloss Seeberg im Egerlande, seine Geschichte, seine Geschlechter, seine Kirche, Eger 

1870, s. 8; DRIVOK, P. Aeltere Geschichte der Deutschen Reichsstadt Eger und des Reichsgebiets Egerland, 

Leipzig 1875, s. 542, pozn. 156. 
74

 Eneas Silvius Piccolomini Historia Austrialis, Teil 1–2, hrsg. von Martin WAGENDORFER und Julia 

KNÖDLER, Hannover 2009. 
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k soudnímu narovnání v této věci.
75

 Pro dějepisce své doby znamenalo toto napětí jen větší 

z celé řady lokálních konfliktů. Druhým podstatným tématem regionální historiografie byla 

šlikovská jáchymovská těžba stříbra zahájená po roce 1516. 

 

Nejdůležitějším pramenem pro všechny linie historiografie vztahující se ke Kašparu 

Šlikovi v 15. a 16. století je bezpochyby Piccolominiho kronika. Okrajovou zmínku 

věnovanou Kašparu Šlikovi je možné nalézt ještě v 15. století u současníka obou autorů 

Thomase Ebendorfera († 1464), člena Fridrichovy dvorské rady, v jeho Rakouské kronice,
76

 

v níž velmi stručně pojednává o válce s Pankrácem ze Svatého Mikuláše, který od čtyřicátých 

let 15. století okupoval Kašparovo uherské panství Holíč/Weisskirchen. Toto téma však 

nemělo v 16. století význam pro regionální česko-saskou historiografii a proto nebylo 

do syntetických děl z tohoto prostředí zaznamenáno. Šlikovská vazba na rakouské a uherské 

državy pěstovaná v posledních letech Kašparova života tak byla odsouzena nejen k neúspěchu 

z důvodu kancléřovy předčasné smrti, ale i k zapomnění pro zanedbatelný dějinný význam. 

Stručné pojednání o Kašparu Šlikovi ve službách krále Fridricha III. zmiňované v Historii 

polské
77

 Jan Długosz († 1480) je jen dozvukem trendu věnovanému dopadu osobnosti 

kancléře tří císařů na rakouské dějiny. Obdobně okrajově je Kašpar zmíněn v dodatku ke 

Kronice Theodorica Engelhusia doplněném Mathiasem Doeringiem, zde ovšem s negativní 

konotací „lstivého“ kancléře.
78

 Naproti tomu dílem s celoevropským dopadem je známá 
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 Stručně pojednává MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 1–2, Praha 2001, s. 410–

411. 
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 Thomas Ebendorfer. Chronica Austriae, hrsg. von Alphons LHOTSKY. In: Monumenta Germaniae Historica, 

Berlin 1967, s. 387–388: „Hec dum quidam Polonus Pangracius de Sancto Nicolao predis asuetus cerneret, 

locum muratum Schalitz ad dominium Novi castri, quod tunc Caspar Schlick † possederat, dolo furtive surripuit, 

a quo ad omnes posiciones <et> differencias vicinos spoliis, percipue tamen Austriam, investabat erecta bastita 

in paludibus Neyren nomine, ubi dirutum quondam castrum in silvis extitit, a qua Marichveld per gravissimas 

exactiones sic oppressit, ut multi cogerentur sedes suas gratis relinquere et ad loca tuta remeare.“ 
77

 Ioannis Długosii seu Longini Canonici quondam Cracoviensis Historiae Polonicae Liber XIII et ultimus in 

Msctis codicibus tantum non omnibum desideratus, nunc tandem in lucem publicam productus, Ex bibliotheca 

Henrici L. B. ab Hvyssen, russorum caesari a consiliis intimis, bellicis et iustitiae etc., Tomus secundus, Lipsiae 

1712, s. 4: „1446 Legati Hungarorum ad Fredericum Romanorum regem missi, Oratores nominant, qui ad 

Fredericum Romanorum Regem, petituri puerum Ladislaum, et Coronam materialem, eant, destinatque. Placet 

tamen in Poloniam mitti, investigariqve Regem Wladislaum, ac certo tempore notitiam expectari. Verum dum 

Nuntius, in Poloniam missus, et matrem Regis Zophiam Reginam alloquens, nihil certi de vita Regis reperisset, 

lapso expectationis terminio, Oratores Hungarorum, Dionysius Cardinalis et Archiepiscopus Strigoniensis, 

Ladislaus de Gara Banus, ad Regem Romanorum Fredericum, in novam Civitatem perveniunt, Nicolaus 

Fristaczki, etsi designatus fuerat, venire tamen, nescio, qua diffidentia ductus, fastidivit, donec Vlricus de 

Sumbosg Comes, et Caspar Szłik Cancellarius, eum convenientes, venire induxerunt, ut Ladislaum filium 

posthumum, olim Alberti Hungariae Regis postularent, Petitio Legatorum fuit, ut quoniam in Conventu 

Pesthensi, Ladislaum in Regem elegissent, orabant, ut tam puer Ladislaus, quam corona Regni materialis, illis 

consignaretur, quoniam illis habitis, coronare eum in Alba Regali, et sibi, ut par est, homagia praestare 

promittebant. Quibus per Fredericum Romanorum Regem responsum est.“ 
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 Matthiae Doeringii Continuatio Chronici Theodorici Engelhusii, ab anno 1420 usque ad an. 1497 ex Codice 

Msc. Bibliothecae Academicae Lipsiensis descripta. In: Iohanni Burchardi Menckenii Scriptores rerum 
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Kronika Hartmanna Schedela, vydaná roku 1493, která v oddílech spojených s vládou 

Zikmunda Lucemburského a s Kostnickým koncilem, obsahuje obsáhlý medailon Kašpara 

Šlika, obsahově zcela poplatný Piccolominiho portrétu. Z prvního vydání toho díla pochází 

i často reprodukované dřevorytové zobrazení kancléře, které se později stalo předlohou jeho 

idealizovaného portrétu, který je rozšířen v literatuře a dochován i ve šlikovské rodové galerii. 

S realitou však tato podoba zcela jistě nemá mnoho společného, protože ve zmíněné kronice 

je tento portrét použit, jak bývalo zvykem, pro několik dalších osob. Pro vydání kroniky 

z roku 1496, stejně jako pro latinské vydání z roku 1497 jsou naopak pro kancléře použity dva 

další odlišné portréty.
79

 Do skupiny děl orientovaných na velké dějiny panovníků náleží 

příspěvek Johanna Spieshayma-Cuspiniana († 1529) v díle O římských císařích,
80

 ve kterém 

                                                                                                                                                                                     
Germanicarum praecipue Saxonicarum, Tomus III., Lipsiae 1730, s. 13: „Anno 1444, Dux Mediolanensis ob 

alias causas prius sacri Concilii se scribens advocatum in Ytalia, versipellis amore Venetorum factus. Rex 

Romanorum freno sui Cancellarii dolosi Caspar Slick constrictus, in malum ecclesie dormitavit. Ipse enim 

Caspar propter ecclesiam Frisingensem, quam Eugenium suo cognato contra decretum de electione contulerat, 

multos a veneracione auctoritatis universalis ecclesie dolosius avertit. Maguntius cum sua ecclesia ab antiquo 

nequam  non minus nequiter se habuit.“ 
79

 SCHEDEL, Hartmann – WOLGEMUT, Michael – PLEYDENWURFF, Wilhelm, Liber chronicarum, 

Nürnberg 1493, fol. 240a: „Caspar Slick cancellarius trium cesarum. Caspar Slick dominus inter principes 

denominat(us) matre italica ex comitibus alticollis agri taruisimi patre theutonico natus ex familia lazana 

p(ro)uincia fra(n)conie. ingenio dextro, facu(n)dia suaui, doctrine cultor, ad omnia genitus quecu(m)q(ue) 

ageret. quem simul atq(ue) fortuna atq(ue) virtus extulit, vt quod erat prius inauditu(m) trium ceesarum 

successiue regnatiu(m) cancellarie p(ro)fuerit. Unius ex ducibus slesie filia sibi in matrimoniu(m) tradere non 

recusauerit. Sigismundus egram illi et cubitu(m) et alia i(n) fra(n)conibus oppida dono dedit. Albertus in 

hungaria calesium et alban ecclesiam. fridericus in austria gretziu(m). Uersatile p(er)fecto ingeniu(m) et nature 

bonitas singularis que inter tot imperatores moribus prorsus dispares pari gratia viuere potuit. Huius amicicia 

vsus eneas pius episcopatum tergestinu(m). vnde relique dignitates. puenere consecutus est. Mortuus est 

bohemie ey apoplexia et apud carmelitas cu(m) coniuge sepultus.“; SCHEDEL, Hartmann–ALT, Georg–

MÜNZER, Hieronymus, Das buch Der Croniken unnd geschichten, Augsburg, 1496, fol. 270b: „Caspar 

Schlick, dreier keiser nacheinander Cantzler. Caspar Schlick ein herr under den fürsten genannt, Aus einer 

Welhin grafen geschlechtes und aus einem teütschen deß geschlechtes von Lasan in Francken geporn was ein 

sinnschicklich man. Suesgesprechs, eyn liebhaber schriftlicher weißheit. Un(d) zu allem dem das er handelet zu 

mal wol geschicket. Den das gelück und auch sein wolschickligkeit also erhebt und erhoecht hat das er (das 

vormals unerhoeret was) dreyer nacheinander regirender roemischer künig Cantzeley verweser gewesen ist. So 

hat er auch eines Hertzogen aus der Schlesien tochter zu der ee gehabt. Ym hat auch keiser Sigmund Eger und 

Elnbogen und andere Stet mer in Francken. Und künig Albrecht in Hungern Calesum und Weißkirchen gegeben. 

Diser man muß eyn herrliche oder wolgepreüchliche sinnschicklichkeit und sundere gute natur gehabt haben, 

der under so vil in sitten einander ungeleichen keysern in geleicher gnade und gunst hat muegen leben. Durch 

diß manns liebe und freüntschafft ward Eneas Pius zu bischoflicher wirdigkeit gefoerdert. Von dannen ym die 

nachuolgende wirdigkeiten entsprungen sind.“; SCHEDEL, Hartmann – MÜNZER, Hieronymus, Liber 

 chronicarum, mit Beiträgen von Hieronymus Münzer, Augsburg, 1497, fol. 269b.
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 Ioannis Cuspiniani de Caesaribus atque Imperatoribus Romanis opus insigne. … Vita Ioannis Cuspiniani, et 

de utilitate huius Historie, per Nicolaum Gerbelium iureconsultum. Anno 1540, s. 598–599: „Sigismundus 

Caesar. 1431. (...) Tum Sigismundus animum adiecit Italiam petendi, ac coronam imperialem  cum benedictione 

assequendi: quod et literis quibusdam regni Bohemiae primoribus significauit, ut intelligerent id Bohemorum 

nationi in maximam honestatem cessurum, quo feruentis eum tanquam naturalem dominum susciperent. (…) Itali 

enim, ac Veneti inprimis, cum Florentinis pontifici persuadebant Basiliense concilium esse dissoluendum, ac in 

Italiam transferendum: ut et urbes Italie ex pecunijs ditarentur, et Italia  ab alienis non  subiugaretur. Ob id 

enim uenisse Caesarem, ut se Italie dominum faceret. Missis igitur Oratoribus, ciuibus Senesibus (ut quidam 

scribit) alij uero, quod ueresimilius iudico, Caspare Slichio cancellario, et Laurentio Hungariae mareschalco, 

equestris ordinis prestatissimis uiris, Cesar cum Pontifice foedus init: peracta concordia Romam profectus, á 

Pontifice ac Cardinalibus populoque Rom. Perbenigne susceptus est, et ad diem XI. Kalend. Iuniarum ad scalas 
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jsou velmi stručně zmíněny Kašparovy zásluhy na smíření Zikmunda s papežem před 

korunovací v Římě, stejně jako jeho zásluha na prosazení nástupnictví Albrechta 

Habsburského po Zikmundovi Lucemburském. Velmi stručná charakteristika Kašpara Šlika je 

poplatná Piccolominiho popisu v Kronice české. 

Do uvedené kategorie náleží i obsáhlejší zmínka o Kašparovi Šlikovi ve službách 

Albrechta II., kterou zařadil do své práce rakouský historiograf Wolfgang Lazius († 1565),
81

 

který osobnost Kašpara Šlika klade do souvislosti s hraběcím rodem z Bassana 

a jáchymovskou těžbou. Kromě Kašpara Šlika však zmiňuje i osobu jeho bratra Mikuláše, 

spojeného se správou rakouských a uherských držav, který zůstal pro historiografii česko-

saského prostoru povšimnutí nehodnou postavou, přestože jeho význam pro udržení 

šlikovských panství v Holíči a na Kreuzensteinu je nepopiratelný. Obdobnou charakteristiku 

je možné použít pro zařazení též z rakouské oblasti pocházejícího drobného příspěvku 

o kancléři Šlikovi od Gerharda Roo v jeho Análech habsburských.
82

 Z pohledu zatížení 

                                                                                                                                                                                     
Basilicae diui Petri deductus, et solenissimis ceremonijs corona Cesarea donatus, die ipso Pentecostes.“; 

Tamtéž, s. 605: „Albertus Qvintus. Anno 1438: Cum iam ingens et inauditus esset Bude excitatus inter 

Germanos et Hungaros tumultus, quo multi trucidati occuberant. Missitum erant oratores ad Bohemiae 

regnicolas, inter quos Caspar Slichius primus erat. Homo uersatilis ingenii, et ad omnia accommodati, 

facundiae singularis, trium Caesarum magister epistolarum: qui Sigimundi recitato publice testamento, regnum 

deuolutum ad Albertum Austriae Ducem pluribus ex causis elegantissime persuadet.“ 
81

 Commentariorum in Geneologiam Austriacam libri duo. […] Autore Wolfgango Lazio, Basileae s. d. [1564], 

s. 252–254: „Sed cum senio fessus tantis laborib. non duraret, constructa basilica Vienne S. Dorothee, et 

preposito cum sodalium collegio constituto, Misnensi cuidam docto uiro Casparo Schlyck, in laterculo sponte 

cessit. Is est Schlykius, qui scriniis postea et Ladislai regis prefuerat, ac Friderici Imp. á q
o
 Comitis titulo 

ornatus de Bassano, possessioneque finib. Marche Taruisianae, cum iam antea á priorib. heris parte 

Ioachimicae uallis accumulatus fuisset, illos in orbem satrapas produxit, q(ue) etiānū in Ioachimica ualle ac 

finib. Bohemiae amplam ditionem retinent, et uulgo Comites Schlyck á Bassano et Vueyssenkyrchen nominantur. 

Quorum, ut diximus, autor et cōditor generis Casparus, cum á secretis paulo ante Sigismundo Cesari fuisset, et 

in familiaria iura acceptus, ut is filiam Elisabetham hero suo Alberto archiduci desponderet, legationib. ac 

interpellationib. suis effecit. Qua ducta, dote constituta Morauiae marchionatu, Anno salutis 1420: sedecimo 

exin anno, testamento soceri in Bohemiae regem renunciatur. (…) Inuenio in Annalibus, grauia huic etiam 

principi initia in Bohemia fuisse, ob Cazimiri Polonie regis factiones, qui Barbarae uidiae Sigismundi Imp. 

relictae nuptias ambiuerat, scissis ea propter in partes satraparum studiis. Quibus Caspar Schlyckius 

scriniorum praefectus, ut familiaris ac notus iam inde, cōmemorare non desinebat ueteres coniunctiones, ac 

foedus iam tum Rudolpho Caesare inter domos (ut uocant) Austrie Bohemieque initum, si unam uidelicet prolis 

mascule sterilitatem pati contingeret, altera mox hereditatem adiret. Quibus uerbis delinitos satrapas, studia sua 

polliticos, postergatis Poloni postulatis, mox regem renunciasse.“; o spojenectví Mikuláše Šlika, na 

Kreuzensteinu, s Oldřichem Eicingererm viz tamtéž, s. 276: „Quo latrocinio prouinciales excitati, ad 

Hadersdofium diem dixerunt, quo de avertendis damnis, et publica calamitate tollenda, publico ex consilio 

transigeretur. Iam enim constabat, plerosque Bohemorum, et ex his potentiores, Boguslaum á Schwamburg, 

Dominos á Sternberg, D. á Dobeczaw, á Weytmill, á Miloticz, á Milonicz, Nicolaum Schlyck, et Apelium 

quendam, unam cum Eyczingeris conspirasse: quod ex his nescio, quo iure repeterent Schlyckii dominium 

Greyczensteyn, Stenbergii Mitterburg in Histria, Weytmillius dominium Lēpach haud procul Vienna, Apelius 

Pechstal, et Dobeczouius Encesdorf. Itaque prouinciales, quos diximus congregatos fuisse in Hadersdorf, haud 

p(rae)cul Kremsio, ne mora presentib(us) obesset, legatos ad Cesarem decreuerunt, q(..) tum ad Rhenum 

morabant.“; Vienna Avstriae. Rerum Viennensium Commentarii in Quator Libros distincti, […], Wolfgango 

Lazio […] autore, Basileae 1545, s. 106: „Mortuo postea Sigismundo socero, primum omnium ductu Casparis 

Schlikh, Epistolarum magistri, Bohemiae rex inauguratus est.“ 
82

 Annales rerum belli domique ab Austriacis Habsburgicae gentis Princibus […] Per Gerardum de Roo cogesti 

et Conradi Decii a Weydenberg in lucem editi, Oeniponti 1592, s. 158–160: „1416 (…) Alberti V. p(re)clara 
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šlikovské historiografie je nejzajímavějším příspěvkem druhé poloviny 16. století biografie 

kancléře Kašpara obsažená ve známém díle Heinricha Pantaleona († 1595) Prosopographie 

herouum atque illustrium virorum totius germania.
83

 Po již klíčící fabulaci týkající se původu 

                                                                                                                                                                                     
indoles. Dum haec in Sueuia et vicinis ei locis geruntur, interim sub Alberto Austria tranquillo rerum statu 

florebat, omnibus latrociniis, mutuisq(ue) iniurijs, legum vigore, ac poenarum metu, sublatis. Magna in eo 

principe, a primis statim adolescentiae annis, elucebat indoles, summarumq(ue) virtutum spes, quam augebat 

accurata educandi ac instituendi diligentia. Sanis igitur cordatissimi cuiusque, imprimis vero Remberti Waldseii 

consilijs vsus, summa cum aequitate ius dicebat, neque de paruis etiam delictis conuictos multa eximebat, 

neq(ue) suis domesticis, quantumuis charis, nimis conniuebat. Hinc maxima sequuta est totius prouinciae 

tranquillitas, omnibus tuto commeantibus qua cuique libitum erat. Praeceptore ac morum informatore puer vsus 

erat Andrea Blanco homine sacerdote, quem adolescens ad rerum gubernacula admotus, etsi quibusdam 

proceribus inuisum Scriniis praefecit. Is vero etatem postea excusans, á negotiis aulicis hominumq(ue) strepitu 

ac inuidia, ad ocium vitamque religiosam se tranferens, constructo D. Dorothee collegio, prefectus fuit, ac in 

eius locum suffectus est Casparus Slickius Misnensis, qui Comitis titulo et insignibus auctus postea sub 

Friderico Cesare. Sigismundus vero Caesar, post Constantiensis Synodi exitum, ad regnum Boemiae sibi 

asserendum animum adiecit ,nam Vencesslaus rex eius frater, anno octauo et decimo, nullis relictis liberis diem 

obierat. Apud Boemos vero, et sub regis decessum, et in ipso interregno, turbulentissimum erat rerum status, 

omniaq(ue) intestinis feruebant tumultibus, hac praecipuae ex causa: (…) Circa haec tempora, adnitente 

Remberto, ac aliis nonnullis Alberto Archiduci,desponsa fuit Elisabetha, Sigismundi Caesaris filia, ad modum 

adolescetula. Lazius á Casparo Slickio matrimonium hoc conciliatum esse adfirmat, qui Caesari a Secretis antea 

fuerat: Credibile etiam est Caesarem, propter Boemos assidue tumultuantes, hanc affinitatem sibi oportuna 

duxisse. Sunt, qui Polonicas nuptias vltro oblatas, recusasse Albertum ferunt, nondum fortasse obliterata eius 

contumelie memoria, quam Guilielmo ipsius agnato factam esse, superiori libro memorauimus.“, tamtéž, s. 171: 

„Sigismundus inde ex fletu se colligens, legaationem decerint ab obitu suo ad Boemiae ordines mittendam. 

Legationis princeps declaratus est Casparus Slickius, de quo superiore libro memorauimus.“ 
83

 Prosopographie herouum atque illustrium virorum totius Germaniae, Pars secunda. […] Authore Heinrico 

Pantaleone, Basileae 1565, s. 373: „In eo tamen Concilio Ioan. Huss et Hieronymus de Praga, contra Iuris 

legitimum processum, co(n)cremati fuerunt. Cum enim illi in Bohemia varias Romanae ecclesiae superstitiones 

notassent, atq(ue) Christi gratia(m) hominibus ex Dei verbo proposuissent, magni motus ibidem exortisunt. Eos 

aut(em) ut pius Caesar (cui regnum Bohemiae post fratris Venceslai mortem cesserat) tolleret, Ioanem ad 

Consilium Constantiam vocarat, ut suam sententiam proponeret, atque salvum conductum Caesareis literis 

munitum transmisit. Itaq(ue) Hussus obediens ad Concilium venit. Tum autem episcopi conclamarunt haereticis 

non seruandam fidem propterea ipsum in Caesaris absentia condemnarunt et cremarunt. Assidebat quidem 

Concilio Casparus Schlick Caesaris Cancellarius, vir pridens et doctissimus. Is cum videret sese efficere nihil 

posse, surrexit et exivit, ea protestatione, sese in eorum praeceps iudicium nec consentire, nec voluntatem dare. 

Tamen illi pergentes ipsum praesenti animo existentem Martyrio affecerunt. Id quod alibi copiose in nostro 

Martyrologio, quod de Germanis, Gallis et Italis conscripsimus, declaratum fuit.“ Tamtéž, s. 372 (chybná 

paginace, ve skutečnosti s. 392): „Anno salutis 1418. Casparus Schlickius Caesareus Cancallarius. 1418. 

Casparus ille in Misnia honestis parentibus oriundus, á teneris  annis literarum  studiis operam dedit, atq(ue) in 

uirum doctissimum euasit. Erat praeterea singulari prudentia & facundia preditus. Itaque ob plurimas uirtutes á 

Sigismundo Caesare in aulam ascitus, eiusq(ue) Secretarius electus fuit. Vnde Imperij negotia magna cum 

diligentia peregit, atque plurimas controuersias composuit. Aderat is quoq(ue) in Concilio Constantiensi adhuc 

iuuenis. Is cum videret Ioannis Hussi doctrinam & pietatem ex co(n)silio procerum de eo iudicantium surgens & 

abiens, Caesaris nomine protestatus est, sese in eius uiri mortem nequaquam consensisse. Postea ueró in 

Austriae ducum amicitiam sese insinuans, apud Sigismundum Caesarem effecit ut Albertum suum generum 

eligeret, atq(ue) ei cu(m) Elisabetha amplissimam dotem offeret. Inde Alberti Cesaris, postea Ladislai regis, & 

tandem Cesaris Friderici cancellarius factus, res maximas peregit, atq(ue) omnibus Germaniae principibus ob 

uitae integritatem gratissimus extitit. Erat etiam Aeneae Syluio, qui postea pontifex factus est familiarissimus, id 

quod ex eorum literis patet. 

Comites a Schlick creati. Itaque tandem Fridericus Caesar hunc uirum de Austriacis principibus optime  

meritum comitis de Basano titulo exornauit, atq(ue) multis possessionibus  in finibus Marche Taruisianae 

locupletauit, cum iam antea á prioribus dominis parte Ioachimicae uallis accumulatus fuisset. Vnde Casparus 

fortunae ductu comes factus, illos in orbem satrapas produxit, qui etiamnum in Ioachimica ualle ac finibus 

Bohemiae amplam ditionem retinent, atque uulgó comites Schlick á Bassano & Vueissenkirchen nominātur. 

Laz.lib.2.Gen.Cusp.in Caes. (Vuolffgangus Lazius Austriae Historicus; Ioannes Cuspinianus de Caesaribus; 

Martinus Chromerus Polonorum Historicus)“; PANTALEON, Heinrich, Teutscher Nation Warhafften Helden 

[...), 2. Teil, Basel 1578, s. 457: „In diesem Concilio wurden Joannes Huss und Hieronymus von Praga wider 
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Šliků, přináší tato práce nový motiv z dějin náboženství, který Šlikům pomohl vylepšit pozice 

v dějinách reformace. Ve zde uvedeném stručném pojednání vydaném v roce 1565 se totiž 

nachází zatím první známý doklad další pozoruhodné fabulace. Jedná se o sugestivní 

vyprávění, jak mladý Kašpar Šlik na kostnickém koncilu veřejně jménem Zikmunda 

Lucemburského protestoval proti upálení Jana Husa.
84

 Na základě probádaných pramenů se 

zdá jako nejpravděpodobnější vysvětlení původu této zprávy závěr z mé diplomové práce, že 

za vznikem legendy stojí některý z protestantských příslušníků rodiny Šliků poloviny 

16. století, který se tímto způsobem pokusil určitou „protestantizací“ katolického kancléře, 

přimknout katolického kancléře Kašpara Šlika ke konceptu rodových dějin stoupenců 

reformace.
85

 Sílu tohoto motivu může dokládat i skutečnost, že Kašparův protest je v díle 

                                                                                                                                                                                     
des Rechts Process verbrennet. Dan(n) als diese in Boehem des Bapstum(m)s mancherley aberglauben 

bescholten und den menschen Christi gnad auss Gottes wort furgetragen, enstunden daselben grosse 

entpoerunge(n). Damit nun der from(m)e Keyser (welcher nach seines bruders Wentzelai absterbe(n) auch das 

Reich Boehem bekom(m)en) diesem lerman stillet, hat er Joannem in das Concilium gehn Constentz berueffet, 

damit er sein meinung anzeiget, un(d) mit anderen von des glaubens sachen disputieren solle. Damit ihn auch 

die Boehemen liessen hinziehen, hat er im ein Keyserlich geleidt mitt besigleten brieffen überschicket. Also was 

Hus gehorsam und kame gehn Costentz. Es schrauwen aber die Bischoff zusam(m)en, man solle den ketzeren nit 

glaube(n) halten, deshalben sie in auch in des Keysers gegenwürtigkeit verdammet und verbrennet. Bey diesem 

rhatschlag sasse auch Caspar Schlick des Keysers Cantzler, ein weiser gelerter mann. Wie dieser gesehen dass 

er nichts moegen ausrichten, ist er auffgestande(n) und hinaus gangen, mit dieser protestation: er woelle in ir 

gaech urtheil nit bewilligen, oder darbey sein. Es sein aber diese nicht dest weniger fürgefaren, unnd den 

Hussen, so standhafftig verharret, gemarteret, wie solliches an einem anderen ort in unserem Marterbuch (so 

wir von den Teütschen, Frantzosen und Italienere(n) beschrieben) weitleüffig gemeldet.“; Tamtéž, s. 479: 

„Casparus Schlick des Keysers Cantzler. 1419. Casper ist in Meyssen von ehrlichen elteren erboren un(d) von 

juget an in gute(n) künsten dermassen aufferzogen, dass er ein sehr gelerter mann worden. Hiemit was er auch 

gantz wol beredt und hatt einen hohen verstand. Deshalbe(n) warde er durch seine vielfaltigen tuget von Keyser 

Sigmund an den Hoff berueffet und sein Secretarius geordnet. Also hatt er viel wichtige geschefft im Reich 

fleyssig verrichtet, auch hin und wider man(n)cherley gespen zerlegt. Wie er noch ein jüngling, was er in dem 

Concilio zu Costentz. Als er daselben Johannis Hussen lehr und weyssheit verstanden, ist er von der Prelaten 

rath, so über diesen geurtheilet, auffgestanden un(d) hingangen, auch sich in des Keysers nam(m)en 

geprotestieret, er habe in dieses Mans tod gar nicht bewilliget. Nach diesem ist er in der Fürsten von 

Oesterreich kundtschafft kom(m)en, auch bey Keyser Sigmunde(n) ausgebracht, dass er Hertzog Albrecht zu 

einem dochterma(n) angenom(m)en, darzu im mit sampt Elisabeth ein grosse ehestür übergeben. Auff solliches 

warde er Keyser Albrechte(n), demnach König Ladislai, un(d) lestlich Keyser Friderichen Cantzler. An diesem 

ampt vollbracht er grosse sachen, un(d) warde allen Teütschen Fürsten durch sein auffrechtig leben seht 

angenem(en). Under anderen guten freünden was er auch, Aenee Syluio, so harnach Babst worde(n), gantz 

geheim, wie man dises noch auss iren sendbriefen verstehen. Deshalben hatt Keyser Friderich lestlich diesen 

mann, so umb die Fürsten von Oesterreich gantz wol verdienet, hoch erhebt, un(d) mit eines Grauen zu Basan 

tittel bezieret, auch mit viel gueteren in der Teutschen marck grentzen begabet: doch ist er auch von seine(n) 

vorghen den Herren mit einem theil an Joachimsthal verehret worden. Dergestalt warde Casparus durch das 

glück zu einem Grauen erhebt, von welchem die Herren harkom(m)en, so nach auff heütigen tag in dem 

Joachimsthal un(d) Behemische(n) grentze(n) ein gross land besitzen un(d) gemeinlich die Graue(n) Schlick 

vo(n) Basan und Weyssenkirch gennenet werden. Laz(ius). lib(ri). 2. Geneal(ogiae). et Cusp(inianus). in 

Caes(ares).“ 
84

 Tamtéž: „Aderat is quoq[ue] in Concilio Constantiensi adhuc iuuenis. Is cum videret Ioannis Hussi doctrinam 

& pietatem ex co[n]silio procerum de eo iudicantium surgens & abiens, Caesaris nomine protestatus est, sese in 

eius uiri mortem nequaquam consensisse.“ 
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 Osobní kontakt s Pantaleonem je doložitelný v případě Jeronýma III. Šlika, strýce Jáchyma Ondřeje Šlika, 

který se s Pantaleonem setkal v roce 1581 během studií v Basileji, studoval (Hieronymus der Ältere Schlick: Das 

Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580–1581, Miroslava DURAJOVÁ, Rostislav SMÍŠEK (Hg.), 

České Budějovice 2008, s. 269, 276, 277). Ke kontaktům hraběte Šebestiána Šlika s Martinem Lutherem stručně 
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zmíněn na dvou místech, jednak v biografii kancléře, kde je zmíněn obecně protest proti 

rozsudku „jménem Zikmunda“, jednak v biografii Zikmunda Lucemburského, kde je 

pojednán Šlikův demonstrativní odchod ze zasedání na protest proti rozsudku se slovy, že 

„jim nechce jejich unáhlený rozsudek schválit, nebo u něj být přítomen“. Naproti tomu ani 

zmínku o této události nenalézáme v Pantaleonově Historii mučedníků, vydané o pouhé dva 

roky dříve, na kterou autor mimochodem v Prosophographii odkazuje. Zde je do podrobných 

detailů popsán na mnoha stranách Husův příběh, o Kašparově protestu však není uvedeno ani 

slovo.
86

 Pantaleon také v Prosophographii odkazuje na Cuspiniana a Lazia, ale ani jeden 

z autorů tento motiv neuvádí. Ani u jiných dějepisců se mi zatím starší doklad příběhu doložit 

nepodařilo; neobjevuje se ani u Poggia Bracciolone, ani v Aktech koncilu kostnického, ani 

v Kronice kostnického koncilu Ulricha von Richental, ani u Hartmanna Schedela, stejně jako 

ho nezmiňuje v souvislosti s Husovým procesem ani anglický historik John Foxe, přítel 

Pantaleona, ve své Knize mučedníků vydané v roce 1563.
87

 Naopak po zveřejnění v roce 1565 

se motiv začíná hojně objevovat v celé řadě dějepisných prací reformačních dějepisců, např. 

v německém překladu Análů národa slezského od Joachima Curea († 1573)
88

 z roku 1571 

                                                                                                                                                                                     
HREJSA, Ferdinand, Dějiny křesťanství v Československu 4., Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou 

reformací a za reformace, Praha 1948, s. 263–264 zmiňuje též MACEK, Josef, Víra a zbožnost jagellonského 

věku, Praha 2001, s. 338–339, 343–344. 
86

 Martyrum historia. Hoc est maximarum per Europam persecutionum ac sanctorum dei martyrum [...], authore 

Heinrico Pantaleone, Pars 2, Basileae 1563, s. 1–31. 
87

 Fox´s Book of Martyr, ed. by William Byron Forbush (Dostupné z www: 

http://www.ccel.org/f/foxe/martyrs/fox108.htm [2014-12-24]). 
88

 Gentis Silesiae Annales complectentes Historiam de origine, propagatione et migrationbus gentis et 

recitationem praecipuorum euentuum, qui in Ecclesia et Republica usque an necem Ludovici Hungariae et 

Bohemiae regis acciderunt, a Joachimo Cureo, Witenberg 1571, s. 120: „Iohannes Hussus afficitur supplicio. 

Anno 1415. editum est in eodem concilio atrox illud saeuitiae et perfidiae exemplum, cum Iohannes Hussus 

emendator primus corruptelarum Pontificiarum, contra datam fidem ab ipso Caesare, crudeliter exureretur. 

Historia ea leteris prodita est, ideo eam praetermitto. Scribitur autem, virum Generosum, virtute et fide 

praestantem Casparum Sliccium, qui fuit Cancellarius trium Imperatorum, et negotiis illis nomine sui Caesaris 

intererat, assurrexisse, cum decretum Hussum et Hieronymum pronunciaretur, et testatum esse, non assentiri se 

persidiae sacerdotum. Quam constanter supplicium pertulerint, et quam in pia, et laeta confessione decesserint, 

Hussus quidem hoc anno, Hieronymus autem sequenti, etiam hostium ipsorum scriptis traditum est.“ V 

německém překladu z roku 1585 Schlesische General Cronica […] durch Iochimum Cureum Freystadiensem 

etc. seligen in Lateinischer Sprach beschrieben: Jetzund aber dem Vaterland zu gut verteutschet, durch Heinrich 

Raetteln zu Sagan, etc. […] bis auff dieses 1585 Jar verlauffen haben. 1585, s. 214–215: „1415. Johan Huss 

wird verbrannt, Im Jar 1415. begienge das Concilium zu Costnitz grosse Tyranney und Untrew, denn Johann 

Huss, der zum ersten die Baebstischen Irrthumb straffte, ward uber das Keyserlich Geleid, so im Keiser 

gegeben, verbrant. Dieselb Histori ist nach der lenge beschrieben, und am tage, darumb wil ich hievon nicht 

weitern bericht thun. 

Man schreibt aber, das der Wolgeborne Herr Caspar von Schlick, dreier Romischer Keyser gewesener Cantzler, 

der anstatt des Keisers auff demselben Concilio war, auffgestanden sei, als d[a]z Urtheil wider Johan Huss und 

Hieronymum von Prag verlesen worden, und oeffentlich protestirt habe, das er an diesem der Geistlichen 

vornemen ein missfallen trage, und nicht dareyn verwilliget habe. Wie freudig nun sie beyde die zuerkandte Pein 

und den Todt erlitten, und wie bestendig sie auff irem Bekentnis beruhet und verblieben (Huss in diesem 

obgemelten, Hieronymus aber im nechstfolgenden jar) das zeugen auch irer eignen Widersacher Schrifften.“ 
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(německy 1585), v Nové Chorografii Jakuba Schoppera († 1616) z roku 1582
89

 a v Úvodu do 

historie Mathea Dressera († 1607),
90

 saského historika z roku 1598. Svého vrcholu dosáhla 

v díle pro téma Šliků obzvláště zajímavém, a to v sepsání dějin husitských válek od historika 

a teologa Zachariáše Theobalda († 1627)
91

 z roku 1609. Tento slavkovský rodák připsal své 

dílo tehdejšímu vůdci stavovské opozice hraběti Jáchymu Ondřeji Šlikovi. Za rozsáhlou 

dedikací je patrné uznání za úspěch, kterého v této době dosáhla nekatolická stavovská 

reprezentace v podobě náboženského majestátu císaře Rudolfa II., potvrzujícího náboženskou 

svobodu v českých zemích. Postava Kašpara Šlika dosahuje v díle určitého symbolického 

rozměru. Zatímco na počátku husitské doby je kancléř přítomen jako Husův obránce 

na koncilu,
92

 objevuje se opět na závěr bouřlivých událostí, když Theobald vyzdvihuje jeho 

již pramenně doložitelnou zásluhu na smíření Čechů s císařem završeném přijetím Zikmunda 

za českého krále během jednání sněmu v Praze v říjnu 1435,
93

 čímž Theobald doložil znalost 
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 SCHOPPER, Jacob, Neuwe Chorographia und Histori Teutscher Nation. Das ist warhaffte eigentliche und 

kurtze Beschreibung der alten hochloeblichen Teutschen, unserer Vranherren erster ankunfft, herkommen, 

auffnemen und vermehrung, dero Namens ursprung, Frankfurt 1582, s. 494: „Als er aber von der Catholischen 

Kirchen und von der ausserwehlten versamlung reden wolte, ist im das stillschweigen aufferlegt worden. 

Darnach inst das verdam(m)lich Urtheil uber den Hussen offentlich verlesen worden, nemlich, dass er und seine 

Buecher solten verbrennt werden. Wie aber im Passion Christi Nicodemus sein heimlicher Juenger, als das 

Concilium den Hexxen zum Todt verdampt, in ihr Urtheil nicht bewilliget hat, also hat sich auch allhie in diesem 

Concilio eine fuernemme Person erfunden, nemlich Caspar Schlick, des Keysers Cantzler, ein sehr gelehrter 

unnd weiser Mann, welcher wol bey dem Concilio gesessen, aber seinen willen unnd stim(m) in die verdammung 

des lieben Hussen nicht geben, sonder von ihnen hinauss gegangen, unnd sich offentlich protestirt, dass er inn 

ihr sach Gericht weder sein bewilligung noch Rhat geben woelle. Darmit allen Richtern unnd Gerichts, auch 

Rhats Person ein Exempel gelassen, dass sie mit dem urtheilen und verdammung der fuergestellten angeklagten 

Leut, nicht sollen eylen, sonder die Sach wol bedencken, ob die Anklag wahr, und durchauss also geschaffen sey, 

unnd wenn solches alles eroertert, hernacher dennoch, so viel die billichkeit zulest, das urtheil milteren. Denn 

Gott der Herr, der oeberst Richter, gedenckt in seinem zorn und straff an sein Barmhertzigkeit, wie es stehet 

Psalm 76 und andersswo.“ 
90

 Millenarius Sextus Isagoges Historicae Matthaei Dresseri, completectens res praecipuas, maximeque 

memorabiles in Ecclesia et Politia, ab Othone III. usque ad annum 1591, Addita est Oratio de bello Turcico, 

scripta anno 1593, Lipsiae 1598. s. 248–249: „Scribunt unum Cancellarium Caesaris, Casparem Schlickium 

sententiam hanc vehementer improbasse, exisseq[ue] concilio, et palam protestatum esse, ferri non posse tam 

praeceps iudicium.“ 
91

 Hussiten Krieg Darinnen begriffen Das Leben, die Lehr und Tod M. Johannis Hussii und wie derselbigen von 

den Boehmen, besonders Johannes Ziszka und Procopio Raso, ist gerochen worden. Alles aus glaubwirdigen 

Geschichtsschreiben, alten Monumenten und Manuscriptis, mit Fleis zusammen getragen und Teutscher Nation 

aller Dings gnugsam zum noetigen Bericht in oeffentlichen Druck verfertiget durch M. Zachariam Theobaldum 

den juengern, Wittemberg 1609. 
92

 Tamtéž, s. 137: „Man schreibet, das des Keysers Cantzler Graf Caspar Schlick, ein gelehrter, verstendiger 

witziger Mann, der dreyer Koenig, darueber sich Sylvius cap. 52. hoch verwundert, Cantzler ohne ein einigen 

Duck des Gluecks gewesen, und von alle schoene Staedt, als Pasawn, Weisenkirchen (davon sich dann die Herrn 

Grafen Schlicken noch heut zu tage schreiben) Elnbogen, Graetz, in Steyermack geschenckt bekommen, als er 

das Urteil gehoert, aus der Kirchen gangen sey, und oeffentlich protestiert, das er bey einem solchen 

geschwinden Urteil mit guten gewissen nicht sein koenne.“ Theobald zde odkazuje na Matthea Dressera a 

Piccolominiho. 
93

 Tamtéž, s. 419: [1435] „Es kam auch auff gemelten Landtag Caspar Schlick des Keyser Cantzler, der denn in 

dem Collegio Caroli IV. erzehlet, das er gesandt wer von dem Keyser, eine endliche vnd richtige antwort von 

allen Staenden der Kron Boehmen zu holen. Da er ausgeredet, stunden alle Staend auff, sagten erstlichen wegen 

dieser ansehligen Legation dem Keyser danck, darnach Herren Caspar Schlicken, das er so viel muehe auff sich 

genommen, vnd gaben hernach er den dritten tag den schluss des Landes zu einer antwort, welcher war: das alle 
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Windeckeho.
94

 V díle zdůrazněná přítomnost dvou významných Šliků – Kašpara a Jáchyma 

Ondřeje při důležitých momentech české reformace v 15. století – na jejím symbolickém 

počátku v Kostnici a při významném obratu na konci husitských válek – a opět v roce 1609 – 

při dosažení Rudolfova majestátu – působí na čtenáře jako velmi silná literární látka.  

 

Pro česko-saské pomezí přelomu 15. a 16. století je příznačné zaměření na region 

a nedávnou minulost. Z tohoto pohledu dějin šlikovského rodu se ukázalo jako silné téma 

vleklé napětí mezi rodem a many loketského kraje, které několikrát přerostlo ve válečný 

konflikt. Konflikt, který byl důsledkem snahy potomků Matesa Šlika a jeho potomků 

postupně proměnit zástavně držený úřad loketského purkrabí ve svobodnou držbu celého 

loketského kraje, se v první fázi roku 1471 stal mezinárodním konfliktem. Na stranu Šliků se 

postavili saští panovníci Ernst a Albrecht proti loketským měšťanům podporovaným pány 

z Plavna. V této fázi probíhalo jednání o prodej loketské zástavy Sasku, ke kterému ale 

nedošlo. Přijaté příměří však napětí mezi zástavními pány a loketskými uklidnilo jen na čas 

a konflikt obou stran pokračoval s přestávkami až do začátku 16. století, kdy tenze mezi 

vnuky Matesa Šlika Šebestiánem, Kvirinem a Albrechtem vyžádala zásah české zemské 

hotovosti v roce 1505. Informační základnu událostí, které nalezly odezvu jak u českých, tak 

saských dějepisců představuje rukopisná tzv. Loketská kronika připisovaná loketskému 

městskému písaři Kašparu Fitlerovi (příp. loketskému radnímu Johannu Tuchmacherovi).
95

 

Kronika je pro projednávané období prvořadým pramenem, a to jak pro její obsahovou náplň, 

tak i pro obraz Šliků na Loketsku. Její zaměření s ohledem na měšťanskou příslušnost 

sestavovatele díla straní protivníkům Šliků a loketská kronika se tak podstatně podílí 

na obrazu odbojných Šliků v české historiografii, který byl potvrzen Palackého zpracováním 

tohoto pramene. 

Velmi cenný je odraz zmíněných událostí v saském prostředí v díle saského dvorního 

historiografa Georga Fabricia († 1577),
96

 který navazoval na svého předchůdce Georga 

                                                                                                                                                                                     
Geistliche vnd Weltliche Sigismundum vor einem Koenig erkennen wolten, wenn er diese Artickel, wie gedacht 

worden, confirmirte. Es wurd auch ein statliche Legation an den Keyser gesand, die de(ne)n mit Caspar 

Schlicken bis gen Stulweissenburg in Vngarn gezogen sein, dem Keyser mit grosser reverentz die Boehmische 

Kron angetragen, vnd das er zu ihnen kommen wolle, auch ir gnediger Herr vnd Vater sein, gebeten.“ (Podtržení 

v exempláři Národní knihovny v Praze sg. 50 E 000028 pochází od Václava Březana) 
94

 Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds, hrsg. von Wilhelm 

ALTMANN, Berlin 1893, s. 394–396, PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, 

Praha 1921, s. 695; TOMEK, Wácslaw Wladiwoj, Dějepis města Prahy, Díl IV., Praha 1879, s. 690–693. 
95

 Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig 

SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879. 
96

 Georgii Fabricii Originum illustrissimae stirpis saxonicae libri septem […], Jenae Anno 1598, s. 800–801: 

„Elboga, ad flumen Egrum situm oppidum, quod Anconam sonat, et quod Dubrauius cubitum appellat, in finibus 
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Agricolu a který v tištěné kronice zmínil tažení vévody Albrechta k Lokti roku 1471.
97

 Tažení 

je pojednáno z pohledu Saska jako pomoc vévody proti rebelujícímu městu, poskytnutá 

na základě žádosti „jim přísahou poslušného“ Matesa Šlika! Nehovoří se zde o prodeji, ale 

pouze o pomoci vyplývající se závazků mezi Šlikem a saským dvorem, čímž tato interpretace 

nedává vzniknout sebemenšímu podezření z vměšování ze strany Saska, ani snahy o rozbití 

integrity Českého království ze strany Šliků. Georga Fabricia vystřídal v úřadě drážďanský 

archivář Petr Albin († 1598), který Šliky okrajově zmínil v genealogii pánů z Leisnecku a 

o něco obsáhleji v Míšeňské horní kronice,
98

 kde popisuje šlikovskou těžbu v Jáchymově. 

Jako předlohy zde Albin používal stěžejní jáchymovské kroniky Johanna Mathesia, o níž bude 

pojednáno níže. Téma šlikovské války s many Loketského kraje v roce 1504 bylo krátce 

zmíněno v kronice Enocha Widemanna.
99

 Odkazy na Šliky, hlavně však na Kašpara Šlika, 

v saském dějepisectví dosahují vrcholu v již zmíněném díle Matthea Dressera. 

                                                                                                                                                                                     
Boemiae est, quod vnam tantum portam aditur, et arce editam est conspicuum: id Cancellario suo CASPARI 

Slicconi Sigmundus Imperator donauerat, SLICCONVM familia á Bassano Venetiae oppido oriunda, nobilis et 

antiqua est, et virorum fortium alumna. Matthiae Casparis filio oppidani rebellant: qui implorato Ducum 

Saxoniae auxilio, eos ad parendum adacturus erat: quia autem et naturam loci et industriam incolarum munitum 

erat, fraude rem tentabat. Mittebantur equites et milites in oppidum, qui, tanquam pereginantes, hospitiis 

vterentur: verum cum ij diutius haererent, et alij subindé aduentarent: ciues id quod erat, subodorantur, Itaque 

legationem celerem mittunt ad Plauensem, vt cum equitatu sibi quam primum adsit: quid timeant, exponunt: et 

quid spei habeant, indicant: Plauensi nihil optatius accidit, qui odio Misnensium quasi cuniculo aduentat, et 

noctu in vrbem intro admittitur. Nihil propius fuisset, quam vt Misnenses per domos ciuium interficerentur: nisi 

á ciue quodam, cuius humaniter vsi fuerant hospitio, admoniti, die praeterito nullam interiectam moram ex 

oppido confertim discessissent. 

Albertvs simulationem et malas artes perosus aditu oppidi vndique lustrato, iustis copiis id obsidet 

mense Martio: admotisque tormentis quassat moenia multis diebus, sed conatu irritio. Oppidani in castris 

Alberti plurimos et é nobilitate et é vulgo suis tormentis laedunt, sternuntque: et satellites Principis ad ipsius 

latus globis saxeis traiiciebantur. Non desistit Albertus in coepto quia sciebat, copiam illis cibariorum deesse: 

nulli enim rei, quae ad trahendum bellum pertineret, prouiderant. Deficiebat paucos intra dies oppidanos 

commeatus: ideo |conditiones pacis quaesitae sunt, et facta deditio: patrocinium oppidi commissum Duci 

Alberto: possessio reddita Slicconi: Actum id est anno M. CCCC. LXXI. quo anno GEORGIVS Rex Boemiae 

moritur: GEORGIVS Dux Saxonie, filius Alberti, nascitur.“ 
97

 V saské dobové literatuře jsem nalezl o této události pouze drobnou zmínku u Johanna Lindnera in: Excerpta 

Saxonica, Misnica et Thurigiaca ex Monachii Pirnensis seu, vero nomine Johannis Lindneri sive Tillani 

onomastico Autographo, quod exstat in Bibliotheka Senatoria Lisiensi. In: Iohanni Burchardi Menckenii 

Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum, Tomus II., Lipsiae 1728, s. 1450. 
98

 Meissnische Berg Chronica: […] Geschrieben durch Petrum Albinum, Dresden 1590, s. 69, s. 72–81 

Genealogia Comitum Leisnicensium […] Auctore Petro Albino Nivemontio. Anno 1587. In: Iohanni Burchardi 

Menckenii Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum, Tomus III., Lipsiae 1730, s. 918–920. 
99

 Chronicon Curiae seu rerum, que curiae Regnitianae ad salam, et in universa variscia a primis initiis ad. A. 

1597 acciderunt e diplomatibus et monumentis fide dignissinis collectum a M. Enocho Widemanno curiensi 

scholae patriae collega. In: Iohanni Burchardi Menckenii Scriptores rerum Germanicarum praecipue 

Saxonicarum, Tomus III., Lipsiae 1730, s. 728–729: „Anno 1504. discordia inter Sebastianum  Schlickium et 

civitatem Elnbogam orta est, ita ut die Mercurii ante festum Purif. Mariae, 31. Januar. mutuam sibi cladem 

inferrent, et ex utraque parte CCL. homines perirent. Nam Comes Slickius urbem expugnatam diripuit. Oppidani 

vero a quatuordecim Nobilibus adjuti, Comitem per totam ferme aestatem persequebuntur, et in viis publicis 

(sicuti potestas erat) cum eo manus conserebant. Schlickius Nobilium illorum possessiones igne populabatur. 

Cum tandem res Pragam deferretur, causa Comitis iniquior judicata in eumque et Nicolaum ac Wenceslaum 

fratres ejus animadversum est.“ Stručná zmínka v rámci líčení války o Libštejn viz Tamtéž, s. 729: „Anno 1509 
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Ve svém díle Hornická postila,
100

 ke kterému jáchymovský kazatel Johann Mathesius 

připojil stručnou kroniku v podobě tabulky, zachytil autor zásadní informace nejen 

o počátcích těžby v lokalitě Jáchymova, ale také velmi podstatné informace o rodu Šliků. 

Zejména pro současné i pozdější genealogické bádání je velmi důležité Mathesiovo svědectví 

o příbuzenských vazbách hraběcí rodiny. Z první poloviny 16. století je v tomto díle 

doloženo, že ještě v této době – tedy téměř 80 let po rozdělení potomků Matesa Šlika na tři 

linie ostrovskou, falknovskou a loketskou – byly v rodě vnímány pouze dvě hlavní linie: 

Schlickové z Lubů, kteří byli purkrabími v Chebu (potomci Kašpara Šlika), a Schlickové 

z kamenného Lokte (potomci Matesa Šlika).
101

 Mathesius však považoval všechny Šliky 

(i lubské) za potomky Matesa Šlika, kterého v rozrodu uváděl jako „vnuka“ kancléře Kašpara! 

Nabízí se tak otázka, zda se jedná o pouhý omyl, či o součást nějakého účelového zkreslení, 

které ve výsledku vrhá lepší světlo na kontinuitu a legitimitu moci v rodě Šliků. Podstatnější 

skutečností však zůstává, že Mathesiova informace byla později hojně přejímána dalšími 

dějepisci a nalezneme ji ve všech stěžejních genealogických rozrodech. Tento zjevný omyl se 

podařilo vymýtit až kritickému dějepisectví 19. století. 

Historiografická produkce počátku 16. století ve vlastních Čechách rod Šliků jako 

podstatné zemské téma téměř opomíjí. V kronice Martina Kuthena nalezneme stručnou 

zmínku o neúspěšném obléhání Lokte v souvislosti s válkou proti Šlikům v roce 1504, kteří 

„odbog práwu včiniti měli.“
102

 V této souvislosti stojí za povšimnutí zmíněné hodnocení 

odboje Šliků a případné srovnání s neutrálním popisem u Enocha Widemanna. Větší zájem 

nevzbudil rod ani u Václava Hájka, kterému za zmínku stálo pouze neúspěšné obléhání Lokte, 

zemským vojskem v čele s Albrechtem z Kolovrat a Jindřichem z Hradce a připomenutí 

                                                                                                                                                                                     
(...) Ibi Comes Sebastianus Slickius, Comissarius Regius, eas in manus Regis sui accepit, sed confestim Egranis 

restituit, qui omnes Egram reduxerunt, et donec causa cognita et judicata esset, detinuerunt.“ 
100

 MATHESIUS, Johann, Sarepta oder Bergpostill. Sampt der Joachimsthalischen kurzen Chronicken, Nürnberg 

1564, reprint Praha 1975, 1–2. Ve výčtu jáchymovských kronik je nezbytné zmínit i Die Joachimsthaler Chronik 

des David Hütter. (Blíže k uložení TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. 

Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das 

Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). Schlotheuber, Eva–

Seibert, Hubertus (edd.). München 2009, s. 177–178). Dále Chronica der Keyserlichen freyen Bergstadt 

Sanct Joachimsthal der zuuor die Conradsgrün genent war, 1562, neváz. 10 l. In: SOA Zámrsk, i. č. 727, sg. d. 7, 

k. 108. 
101

 MATHESIUS, Johann, Hornická postila s krátkou Jáchymovskou kronikou, přeložil URBAN, Jan, NTM : 

Praha 1981, s. 145. V této souvislosti stojí za upozornění, že rozlišování šlikovských linií podle dělení z roku 

1489 na linii loketskou, falknovskou a ostrovskou je používáno až v Theobaldovu doplnění Bruschiova Popisu 

Smrčin z roku 1612. 
102

 KUTHEN, Martin, Kronika o založení zemie České a prvních obyvatelích jejich tudíž i knížatech a králích i 

jich činech a příbězích velmi krátce z mnohých kronikářův sebraná, L. P. 1539, Tobolka, Zdeněk, (rep.), Praha 

1929, sine folio: L.P. 1504: „Léta Páně M
o
 D

o
 iiij

o
. Loket město Hrabat Sslikouw z Pasaunu: od některých 

panůw Cžeských: obehnáno, ale nedobyto, přičinu toho prawij býti, že by páni Sslikowé odbog práwu včiniti 

měli.“ 
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Štěpána Šlika mezi padlými spolubojovníky „uherského krále“ Ludvíka 29. srpna 1526.
103

 

Osobnost Štěpána Šlika zaujala v roce 1584 i Prokopa Lupáče († 1587), který ve svém 

Historickém kalendáři věnoval stručný záznam k připomenutí narození, života a smrti této 

osobnosti.
104

 Zmíněný příspěvek k osobnosti zakladatele Jáchymova byl doslovně převzat 

do Diadochu Bartolomějem Paprockým († 1614).
105

 Přičemž vlastní Paprockého přínos 

                                                           
103

 Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, 1541, fol. 461a: „Téhož Léta. Na den Swaté Marie Magdaleny. 

Albrecht z Kolowrat, Kanclerz Králowstwij Cžeského, a Gindřych z Hradce Purkrabie Pražsky, a ginij niekteřij 

Páni též y Rytířstwa, krom Miest, táhli na Ssliky Hrabata z Pasaunu a oblehli Miesto Loket a geho pilnie 

dobywali, ale nicz nedobyli. Potom přy slawnosti swatého Wácslawa přytáhli Pražané a giná Miesta a mezy 

tymiž Pány a Ssliky učinili stanij tak, že su odtrhli a potom o to o wšecko přy Suchych dnech postnich stala se 

smluwa dokonala.“; Tamtéž, fol. 473b: „W tom na den Swateho Jana Hlawy Stietij (1526) sessla se bitwa mezy 

cysařem tureckym a králem Vherskym v Mohače a tu Vhřy a Cžechowé a Morawané, ač se statečnie branili, 

wssak takowému množstwij nemohli se obraniti. Král Ludwijk schlechetny mladenetz w té bitwie zahynul. Přitom 

mnozy wybornij Cžechowé zyhynuli, totiž Jan Busstiehradsky z Kolowrat, Steffan Sslik z Holayče, Jakub 

z Wřesowitz Podkomořij, Henrych Kutnaur Purkrabie Karlsstay(n)sky, Hanuss Rachmberk a ginij mnozy…“ 
104

 Rerum Boemicarum Ephemeris, sive Kalendarium historicum: ex reconditis veterum annalium monumentis 

erutum. Authore M. Procopio Lupacio Hlawaczowaeo, Pragae 1584, k datu 24. prosince: 

„A. D. 1487. Stephanus Sslik Comes nascitur hora 3. pomeridiana, qui cum anno Christi 1516 autor fuisset 

colendae (De ortu et cultu Vallis Ioachimicae et G. Agricola libro de veteribus et novis metallis.) Vallis 

Ioachimicae oppidi non ignobilis in Boëmia(m), et rem metallariam ibi constituisset post annos decem fortiter 

pro patria contra Turcos dimicans, vna cum Rege Vngariae Lvdovico occubuit, anno 1526 aetatis vero suae 39. 

P. E. 

Ei sub Iemmate IN PRAELIO AMISSI, hoc F. epitaphion. 

Pannoniae regis non prospera signa secutus, 

Sliconum Stephanus nobilitate potens: 

Occubuit magnis genero sum pectus in armis, 

Atq(ue) peregrinam  sanguine tinxit humum. 

AEterna felix cum CHRISTO vivit in aula(m), 

Quisquis pro vera(m) sumpserit arma fide.“ 
105

 Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus, 1602, s. 331–332: „O erbu a rodu panuow a hrabat Sslikůw 

z Pasaunu a z Lokte. Kapitola XX. W létu Páně 1415. Kureus, ten kterýž wypisuge ex occasione vpálenij Mistra 

Jana z Husynce, o panu Kassparowi Sslikowi, genž byl kancléřem třij Cýsařůw, činij zmjnku takowau, fol. 120. 

Scribitur autem Virum Generosum, virtute praestantem Casparum Slykium, qui fuit Cancellarius trium 

Imperatorum, et negotijs illis nomine sui Caesaris intererat, assurrexisse, cum decretum in Hussum et 

Hieronymum Apostolos depravatae fidei, pronunciaretur, et testatu(m) esse, non affentiri se persidiae 

sacerdotum. etc. 

Pan Ssteffan Sslik hrabě z Pasaunu a z Lokte, statečně proti Turkům bogugijc, zahynul w bitwě při Lidwijkowi 

Králi Vherském, yakž o něm Lupač takto mluwij: 

Anno Domini 1487. Stephanus Sslik Comes, nascitur hora 3. pomeridiana, qui cum Anno Christi 1516. autor 

fuisset colendae (de ritu et cultu) Vallis Ioachimicae Oppidi non ignobilis in Bohëmia, et re(m) metallariam ubi 

constituisset, post annos decem fortiter pro Patria contra Turcos dimicans, una cum Rege Hungariae Ludovico, 

occubuit, Anno 1562. 

Aetatis vero suae 39. Témuž Epitaphium doložil toto: 

Pannoniae Regis non prospera signa secutus 

Slicorum Stephanus nobilitate potens, 

Occubuit magnis generosum pectus in armis 

Atq(ue) peregrinam sanguine tinxit humum. 

Aeterna faelix cum Christo vivit in aula. 

Quisquis pro vera sumpserit arma fide. 

 

W létu Páně 1589 wedlé Tytuláře žiwij byli z rodu toho Albrecht Sslik z Holeyče Hrabě z Pasaunu a z Lokte a na 

Wintiřowě, Abundus Sslik z Holeyče Hrabě z Pasaunu a z Lokte a na Heynesgrinu G. M. C. Radda a Jagrmeistr 

w Králowstwij Cžeském, Ferdynand Sslik z Holeyče Hrabě z Pasaunu a z Lokte, G. M. C. Radda zřijzená nad 

Appelacý, Filip Sslik z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a z Lokte, Frydrych Sslik z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a 

z Lokte na Haussteyně a Plané, Giřijk Arnost Sslik z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a z Lokte, Krystoff Sslik 
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spočívá zejména v rozšíření motivu účasti Kašpara Šlika na kostnickém koncilu, který 

zmiňuje s odkazem na Joachima Curea. Druhým přínosem Paprockého velmi stručného 

pojednání je soupis členů rodu Šliků i s panstvími datovaný k roku 1589.  

O prvním komplexním a zároveň publikovaném pojednání šlikovské historie je možné 

hovořit až v případě revidovaného druhého vydání díla pocházejícícho z pera 

hornoslavkovského rodáka a známého humanisty Kašpara Bruschia.
106

 Dílo nazvané 

Gruendliche Beschreibung des Fichtelberges bylo vydáno poprvé v roce 1542;
107

 v původním 

vydání jsou Šlikové zmíněni pouze okrajově v kapitole věnované Poohří a okolí. Jedná se 

zejména o zmínky v souvislosti s držbou hradů, měst a statků (město a hrad Falknov a ves 

a fara Kynžvart náležející Wolfgangu Šlikovi; Loket Jeronýmovi, Ostrov Kašparovi, Kadaň 

Albrechtovi). Z historických událostí je kratinká zmínka věnována Jáchymovu, Štěpánu 

Šlikovi a v rámci popisu Lokte i vzpouře proti Šlikům z roku 1504. V souvislosti s městem 

Cheb je připomenuta abatyše kláštera klarisek Uršula, sestra Wolfganga, Albína a Viktorína 

Šliků z falknovské větvě a hrabě Jeroným Šlik, jako chebský pflegár. Již toto vydání obsahuje 

první připomenutí osobnosti Matesa Šlika v historické práci, nepočítáme-li nepublikovanou 

erbovní knihu z Voigtsbergu také z roku 1542,
108

 a to v souvislosti s jeho náhrobkem 

v kostele sv. Václava v Lokti. O půl století později byla v roce 1612 práce doplněna 

a rozšířena mj. o kapitoly pojednávající o Šlicích,
109

 které vypracoval významný regionální 

                                                                                                                                                                                     
z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a z Lokte na Falknowě a Daupowě, Ssebestyán Sslik z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a 

z Lokte a na Bečowě, Steffan Sslik z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a z Lokte a na Neydeku, Wiktoryn Sslik 

z Holeyče, Hrabě z Pasaunu a z Lokte a na Hemrogrinu.“ 
106

 HORAWITZ, Adalbert, Caspar Bruschius. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus und der 

Reformation, Prag und Wien 1874. 
107

 Des Vichtelbergs, in der alten Nariscen land gelegen, aus welchem vier schiffreiche wasser, der Mein, die 

Eger, die Nab vnd Saal, entspringen, gruendtliche beschreibung. Darinnen vil alter historien erkleret werden. 

Item ein klare beschreibung des flusses Eger, vnd aller inflissenden wassern vnd anstossenden flecken [et]c. In 

druck verfertiget durch Gaspar Bruschen, 1542, s. 22–23 „Ellenbogen ein stettlein und vest bergschlos herren 

Hieronymi Schlickens, an der lincken seiten des troms gelegen, ein schluessel des teutschen landts zu der Cron 

von Behem. Umb dieses stettlein und schlos wandert die Eger ringweis mit einem vast tieffen graben, also das 

man auch bur an einen einigen ort und durch nur ein einigs thor zum stetlin kumen kan. Es hette sich einmals 

entport wider die Herren Schlicken, sie habens aber wider gewunnen als man zelet nach Christi geburt 1504 Jar, 

wie dann aus den zal Buchstaben dises nach volgenden verss vernumen werden mag. Fecit Schlicken timere 

flagellis. In der kirchen dises stetleins welches unter dem schlos ligt, ist begraben der Edel und wolgeborn herr, 

herr Mathias Schlick graff zu Passau und Weissenkirchen, welcher verschiden ist im jar nach Christi geburt 

1487, an tag der heiligen Ludimille, als es die Herrschafft Elenbogen 55 jar het innen gehapt, wie heuttigs tags 

noch auff seinem grab stehet.“ 
108

 RAAB, Carlo von, Schloß und Amt Vogtsberg bis Mitte des 16. Jhs und Das Erbbuch von Jahre 1542. 

In: MAP 18, Plauen 1907/08, s. 172: „Herr Mattes Schlickh vom Elnbogen, herr Caspar Schlickhs brueder, 

welcher herr Caspar Schlickh dreyer kayser canczler gewest. Die herren Schlicken alle zu herren erhoben, 

hiervorn zu Adorff seine elttern gewohnt (varianta: sein eldern fuhrleuth gewest) und das richter ampt innen 

gehabt.“ 
109

 Adalbert Horawitz, Caspar Bruschius. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus und der Reformation, 

Prag und Wien 1874, s. 62. 
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historik a hornoslavkovský rodák, Zachariáš Theobald ml.,
110

 autor výše zmíněných dějin 

husitských válek. Theobaldův doplněk zcela přesahuje významem ostatní práce dosavadního 

výčtu, protože předkládá do té doby nevídanou komplexní rodovou historii, které může 

konkurovat snad jen rukopisná práce Václava Březana z roku 1619. Zmíněný příspěvek je 

stěžejní pro budoucí vnímání rodové historie; například je zde uchováno znění nápisu 

na náhrobku Matesa Šlika v loketském kostele sv. Václava, který je v dnešní době od časů 

barokní přestavby chrámu nezvěstný. Podle informací, které byly Theobaldovi známé, je 

pravděpodobné, že při práci využíval údajů i rukopisné loketské kroniky z let 1471–1504. 

V tomto díle však je však šlikovská historie předkládána jako dotvořený celkový koncept, 

který v následujících letech samozřejmě doznává změn, přesto jeho původní kontury jsou 

u následovníků patrné. Obdobně jako u prvního vydání jsou pojítkem popisu jednotlivé 

lokality. V úvodu jsou uvedeny stručné zmínky o držbě Šliky u popisu Kynšperka, Lubů 

a Falknova, kde je do roku 1480 datováno zahájení stavby šlikovského zámku. Až popis 

Lokte přináší podstatné informace o Šlicích. V rámci jednoho pojednání je čtenář seznámen 

s informací o 113 let trvající vládě Šliků nad Loktem, během kterých město muselo mnohé 

vytrpět. V duchu starší tradice genealogií spravuje Theobald o úmrtí Kašpara Šlika bez 

potomků v roce 1449 a připadnutí Lokte bratrovi Matesovi a synovi jeho bratra Václavovi,
111

 

jimž však město nebylo plně poslušné a tak se ho rozhodli roku 1470 prodat vévodům 

Arnoštovi a Albrechtovi za sumu 23 000 rýnských zlatých. Theobald velmi zasvěceně 

popisuje další průběh konfliktu až k jeho prozatímnímu urovnání v roce 1471 po neúspěšném 

tažení Albrechta Saského k Lokti. I další informace o vyhnání loketských měšťanů Šliky 

v polovině sedmdesátých let, smrt Matesa Šlika v roce 1487 a rozdělení Loketska v roce 1489 

ukazují na Theobaldovo archivní studium v loketském městském archivu a znalost loketské 

kroniky. Připomenuta je smrt Jeronýma Šlika na cestě do Uher, chybně datovaná o rok dříve 

do roku 1491 i tažení vévody Jiřího Saského proti Lokti v roce 1504, následné obležení Lokte 

                                                           
110

 Caspari Bruschii redivivi Gruendliche Beschreibung des Fichtelberges. Aus welchem vier Schiffreiche 

Wasser, der Meyn, die Eger, die Nab und Saal entspringen. Darinnen viel alter Historien erklaeret werden. […]. 

Auf ein neues uebersehen und mit einem nuetzlichen Register vermehrt durch M. Zachariam Theobaldum 

Juniorem, Wittembergk 1612, s. 17–33; Caspari Bruschii redivivi Gruendliche Beschreibung des Fichtel-Berges. 

Aus welchem vier Schiffreiche Wasser, der Meyn, die Eger, die Nab und Saal entspringen. Darinnen viel alter 

Historien erklaeret werden. […]. Auf ein neues uebersehen und mit einem nuetzlichen Register vermehrt durch 

M. Zachariam Theobaldum Juniorem, Nuernberg 1683, s. 16–31. 
111

 Podle Theobaldova výzkumu měl Mikuláš Šlik, bratr kancléře, syna Václava a Viléma, který zemřel bez 

potomků. Synové Václavovy byly Pankraác, Erasmus a Albert. Viz Caspari Bruschii redivivi Gruendliche 

Beschreibung des Fichtelberges. Aus welchem vier Schiffreiche Wasser, der Meyn, die Eger, die Nab und Saal 

entspringen. Darinnen viel alter Historien erklaeret werden. […]. Auf ein neues uebersehen und mit einem 

nuetzlichen Register vermehrt durch M. Zachariam Theobaldum Juniorem, Wittembergk 1612, s. 32–33. 
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zemskou hotovostí v roce 1505.
112

 V rámci následného popisu je zařazeno připomenutí 

Jáchymova a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Velmi podnětná je však následující část, ve které 

autor rozhodl původní předlohu výrazně pozměnit. Začal zařazením šlikovské genealogie, 

obsahující řadu podnětných myšlenek.
113

 Theobald si předně položil otázku z jaké země 

a z jakého stavu pocházeli Šlikové před povýšením do hraběcího stavu. Podstatná je polemika 

se staršími autory nad původem Šliků. Nemá pochyb o italském původu matky Kašpara Šlika, 

ale není spokojen z lokalizací původu jeho otce ve Švábsku, Míšeňsku či Francích 

u jednotlivých autorů, což vysvětluje jejich neznalostí německé topografie. Poznatek kněze 

Kašpara Wolfa, že Šlikové pocházeli z Chebu, odmítá s tím, že chebští Šlikové nejsou 

s hraběcím rodem spřízněni. Dokladem urozeného původu Šliků je sňatek Jindřicha Šlika 

s Konstancií Collalto, dcerou Rolanda, markrabího z Tarvisa, hraběte z Collalta a San 

Salvatoru a jeho ženy Beatrix, hraběnky z Camina. Theobaldovi náleží zásluha na korekci 

výše zmíněné nepřesnosti, že Mates Šlik měl být vnukem Kašpara Šlika, kterou vyvrací 

s ironickou úvahou, „že vnuk by nemohl být stejně starý jako jeho děd.“
114

. Vyvrací také 

tvrzení nacházející se u Fabricia, že Mates byl Kašparovým synem. Listinný doklad pro jeho 

oprávněný závěr je zároveň dochováním neznámé důležité písemnosti, kterou Kašpar Šlik, 

jeho manželka a bratři Mates a Mikuláš zastavují za 1900 uh. zl. panství Holíč v Uhrách 

Mikuláši z Vojslavic.
115

 Na zmíněnou genealogickou vsuvku navázal Theobald pojednáním 

o Kašparu Šlikovi a jeho kariéře, které přináší řadu významných detailů s výjimkou fabulace 

o protestu proti Husovu upálení, kterou na stránkách tohoto díla nenalezneme. Bez odkazu na 

konkrétní zdroj informace zmiňuje Theobald nepodložené povýšení na hrabata Kašpara a 

Mikuláše, ke kterému mělo dojít v roce 1432 v italském Penthusio. Zajímavé jsou i zmínky 

o Kašparově sňatku s „pokrevní příbuznou“ císaře Zikmunda Lucemburského Anežkou 

Olešnickou, včetně zprávy o její smrti při porodu v roce 1448
116

 a detailů Kašparovy mrtvice, 

skonu a velkolepého pohřbu po boku manželky v karmelitánském klášteře ve Vídni, čerpající 
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 Tamtéž, s. 19–22. 
113

 Tamtéž, s. 24–26. 
114

 Tamtéž, s. 26: „und obwol Matthesius an obgedachtem Ort und andere, so ihm folgen, setzen, es sey Graff 

Matthes Caspari Einenckel, Hieronymi Sohn, so ist es doch wieder alle alte schrifften, darinnen zu sehen, das 

Graff Caspar und Matthes in einem Alter gewesen. Nun were es wider die Vernunft, das ein Einenckel an Jahren 

seinem Grossvater gleich sein solte.“ 
115

 Tamtéž, s. 26: „wird von Caspar Schlicken sein Gemahl, seinen Brüdern Mattheo und Nicolao versetzt die 

Herrschafft Weisskirchen in Ungern, umb Neunzehenhundert Gulden Ungrisch, dem Erbarn und Vesten 

Nicolaischen von Woysslanitc auf Ablösung.“ Stručný výtah z dosud neznámé listiny, jejíž vznik je možné vročit 

do 40. let 15. století před rok 1448, se pravděpodobně vztahuje k situaci, kdy holíčské panství čelilo útokům 

Pankráce ze Sv. Mikuláše. 
116

 Zde je možné předpokládat, že informace byla čerpána z některého z vydání epištol Eneáše Piccolominiho, 

např. Aeneae Sylvii postea Pii Papae II. Epistolae, Anton Koreber (Hg.), Nürnberg 1485. 
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částečně z Piccolominiho.
117

 Ve druhé části příspěvku následují tři samostatné obsáhlé 

kapitoly věnované třem rodovým liniím synů Matesa Šlika, které minimálně ve výčtu, ale 

častěji s kratší charakteristikou či upozorněním na důležitou událost zmiňují postavy z rodu 

Šliků až do druhé poloviny 16. století. V této souvislosti stojí za zdůraznění zmínka 

o vážnosti, které Šebestián Šlik z loketské linie pobíral u Martina Luthera. Nejpodrobnější 

pozornost je věnována ostrovským Šlikům, potomkům Kašpara II. Šlika. Bruschiova práce 

doplněná Theobaldem představuje na počátku 17. století velmi rozvinuté pojednání rodové 

historie, které na svou dobu vědecky pojednává problematiku nejasného původu rodu a jeho 

povýšení. Až do nástupu kritického bádání bude zmíněná práce představovat primární zdroj 

poznání. 

 

Zvláštní postavení zaujímají v tomto výčtu témat práce rukopisné, které nebyly 

po svém vzniku vydány tiskem. Jejich společným znakem bývá, že nebyly ve své době 

obecně známy a jejich témata tak mohou být zhodnocována až později. Do této skupiny náleží 

zejména městské kroniky.
118

 O nejvýznamnější z nich Loketské kronice bylo pojednáno již 

výše. Další skupinu děl s tématem souvisejícím se Šliky tvoří kroniky chebské. Nejstarší 

z nich je kronika Pangratze Engelharta z Hasselbachu, chebského učitele, dovedená do roku 

1560, ve které jsou Šlikové zmiňováni opravdu pouze okrajově, jmenovitě dvěma zmínkami. 

Faktograficky podstatným je údaj o křtu tureckého zajatce působícího ve službách hraběte 

Albrechta Šlika, ke kterému došlo v Chebu roku 1540.
119

 O něco málo pozdější prací – 

obsahově pozoruhodnější a zatím nevyužitou – je Kronika Hanse Schönstettera,
120

 vzniklá 

v roce 1576, ale zahrnující období od konce 14. století. V tomto díle jsou Šlikům 15. století 

věnovány odstavce jen zcela okrajově a je zřejmě možné usoudit, že míra informovanosti 

kronikáře odráží i rozsah povědomí, které v 16. století o Šlicích ve městě, ze kterého vzešli, 
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 Caspari Bruschii redivivi Gruendliche Beschreibung des Fichtelberges. Aus welchem vier Schiffreiche 

Wasser, der Meyn, die Eger, die Nab und Saal entspringen. Darinnen viel alter Historien erklaeret werden. […]. 

Auf ein neues uebersehen und mit einem nuetzlichen Register vermehrt durch M. Zachariam Theobaldum 

Juniorem, Wittembergk 1612, s. 27. 
118

 K tématu českého městského kronikářství naposledy souhrnně TOŠNEROVÁ, Marie, Raně novověké 

narativní prameny k dějinám českých měst. Disertační práce. FF UK. Katedra PVH a AS, Praha 2012. 
119

 Chronik des Pangratz Engelhart´s. In: Die Chroniken der Stadt Eger, bearb. von Heinrich Gradl, Prag 1884, s. 

46–47: „Wie man einen Turcken zu Eger getaufft hat, das findt man hernach geschrieben. Anno Domini 1540. 

Hatte der edl und wolgeborn herr Albrecht Schlick Graf zu Passaun, herr zur Weissenkirchen und der zeit 

burggraf zu Eger, einen Turcken, der ime geschenckt war und im Turcken-zug des 1532. jars gefangen, bis auf 

obgeschriebene zeit bey ime und war seiner gnaden diener; da nun gemelter Turck auf anreden wolermelts 

grafen dahin geredet und gelernt das er den christlichen glauben anneme, liess sich auf die christliche ler des 

grafen gemelter Türck auf der burg zu Eger tauffen und Hanns nennen; und Hanns Schmidl der zeuner hub den 

aus der tauff und war sein bath. ist also von Eger wegkomen. was nun fur ein christ aus diesem Türcken worden, 

das weiss got der herr, davon kan ich nicht schreiben.“ 
120

 Kronika Hanse Schönstettera, 1576, SOkA Cheb, AM Cheb, i. č. 984, sg. 521. 
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panovalo. Ať již se jedná o letmé zmínění Mikuláše Šlika mezi chebskými úředníky, či zisk 

zástavy Chebu Kašparem Šlikem a její dočasné postoupení svému otci Jindřichovi Šlikovi 

v roce 1430.
121

 Příznačným dokladem zapomenuté tradice je zápis vztahující se k roku 1449, 

ve kterém není ani slovem zmíněno úmrtí kancléře, ale připomenuta je úloha jeho bratra 

Matesa v jednání města Chebu s rodem Delniczerů.
122

 Stejně opomenuty jsou pak i válečné 

události roku 1471, které v chebském prostředí 16. století zůstaly omezeny na stručnou 

zmínku o jednání s pány z Plavna a daru piva pro loketské a ostrovské měšťany, i k roku 1474 

připomenuté vypálení Lokte jeho pány je zmíněno bez udání, o které pány se jednalo.
123

 

Obdobně bez jakéhokoliv kontextu je k roku 1491, tedy o rok později, než se skutečně stala, 

přiřazena poprava Mikuláše Pernsteinera, kterého nechal setnout Jeroným Šlik.
124

 Naproti 

tomu přináší kronika podstatnou zmínku o stavebních aktivitách Václava Šlika na chebském 

hradě v roce 1485.
125

 Míra informovanosti se také zlepšuje s blížícím se 16. stoletím, 

příkladem může být rok 1487, ve kterém kronikář sice nevzpomíná úmrtí Matesa Šlika, ale 

zmiňuje narození jeho vnuka Štěpána Šlika, zakladatele Jáchymova.
126

 Ke konkrétním rokům 

jsou zmíněny obměny na postu chebského purkrabího; tedy k roku 1500 je připomenuto, že 

Kašpar Šlik se stal pflegárem, k roku 1525 je zmíněn Jeroným Šlik a roku 1529 Burian v téže 

funkci.
127

 Počátky války v Loketsku a účast zemské hotovosti, jakožto silné téma téměř všech 

kronikářů, upoutalo pozornost i Schönstettera, který o ní učinil chybně k roku 1503 zmínku, 

na místo k roku 1505.
128

 Chybně udává založení Jáchymova do roku 1510, ovšem bez 

souvislosti se Šliky.
129

 Pro 16. století se Šlikové v zápisech objevují častěji, zejména 

v souvislostech týkajících se úřadu pflegára a města.
130

 Ani Schönstetter neopomněl 

připomenout křest tureckého služebníka náležejícího Albrechtu Šlikovi v roce 1540.
131
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 Tamtéž, fol 33v, 34v, 40r: „Herr Caspar Schlickh Pfleger alhie, sei(ne)n Vatter Heinrich dieselben 

eingenommen.“. 
122

 Tamtéž, fol. 54r: „Mit den Delnizer zuthun gehabt, dozwischen dan, Herr Mattes Schlickh gehanndelt.“ 
123

 Tamtéž, fol. 74v: „Mit dem Herrn von Plauen aber taydingt zum Elbogen. Der Rath alhie less Elbogner und 

Schlackenwerd(er) Bier schenken.“ Tamtéž, fol. 76v: „Elbogen mit Irem Hern In Unwillen, werden in der Nacht 

erstigen, wol halb verbrennt.“ 
124

 Tamtéž, fol. 92r: „Einem Herrn vom Bernstein zum Elbogen furn Thor enthaubt.“ 
125

 Tamtéž, fol. 86v: „Herr Venzl Schlick hat die Burck alhier mit ei(ne)m Uberschuss bautt(en), muss die aus 

des Konigs Geheiss am gantzen Zymer wider abschneiden.“ 
126

 Tamtéž, sg. 521, fol. 89r: „Herr Steffan Schlickh wirdt den 24. Decembris geborn.“ 
127

 Tamtéž, fol. 98v, 120r, 124r. 
128

 Tamtéž, fol. 102r: „22. July. So sindt die Bohmischen Stende auch in Werck, belegen Elbogen, den Hern 

Schlicken zugehorig, bleibt doch ungewunen, vertragen durch die Stete, als die dem Hern Albrecht(en) von 

Kolobradt, Böhmischen Cantzler und Hern Gindrichen Burggraf(en) schon[?] Zu Hulff zogen, dem Winter uber 

dafur zu Haussen bedacht.“ 
129

 Tamtéž, sg. 521, fol. 106v. 
130

 Tamtéž, sg. 521, fol. 100v: „Conceptionis Mariae furet Herr Wenzel Schlick einen Feindt so sich Thoma, 

Gossl nent, Verglaytt herein, als derselb Thoma Lemz sey Verkundtschafft und gegriffen, will er das Glaidt 

gehalten haben, der Rath Antwordt, nicht dem Gossl, sonder dem Lemzen sein Recht thun, verbrennen so den 

Lemzen wieder des Schlicken willen und halden dem Gossl das Glaytt.“; fol. 124v: „1530. Klein Herr Albrecht 
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V českém prostředí zaujímá nejčestnější místo mezi historickými pracemi zatím 

neuveřejněný a nedokončený rukopis pojednání rožmberského archiváře Václava Březana 

datovaný do roku 1618, kterému pro jeho význam i skutečnost, že je prakticky neznámý, bude 

věnován obsáhlejší odstavec. Vznik díla zřejmě souvisí s opětovným pozvednutím významu 

rodu ve druhé dekádě 17. století. Na tomto místě a v této souvislosti je snad možné vyslovit 

domněnku, že vznik takto rozsáhlé práce o rodu souvisí opět s osobou nejvýznamnějšího 

Šlika té doby, Jáchyma Ondřeje († 1621),
132

 vůdčí osobnosti české stavovské protihabsburské 

opozice. Práce samotná vznikla zajisté i jako vedlejší produkt Březanova díla o rodu pánů 

z Rožmberka.
133

 V pozůstalosti autora se dochovala celá řada drobných genealogických studií 

o dalších českých rodech, šlikovská genealogie však mezi nimi svým rozsahem dominuje. 

Se svými 22 folii se řadí co do rozsahu po bok ke genealogii švamberské a šternberské. 

Členění práce do 7 kapitol vyplývá ze základního schématu rodových vazeb, ve kterých se 

Březan zajisté dopouští dílčích nepřesností, ale v hlavním rozlišení linií se blíží skutečnému 

stavu. V první kapitole uvažuje autor o nejstarším původu rodu, který v duchu zpráv 

tradovaných od Piccolominiho mylně spatřuje v mužské linii u Bechyňských z Lažan a Sedlce 

a z matčiny strany u italských Collaltů. Druhá obsáhlejší kapitola je věnována postavě 

kancléře Kašpara Šlika. Zde stojí za povšimnutí zmínka o údajném vystoupení Kašpara Šlika 

proti upálení Jana Husa, které však v Březanově interpretaci je formulováno podstatně 

opatrněji než jako protest formulovaný protestantskými autory; Šlik s rozsudkem nesouhlasí 

nikoliv ze svého přesvědčení, nýbrž „nechtěje se pánům Čechům krajanům svým v nelibost 

uvésti“.
134

 V rodových vazbách navrhuje Březan mylně souvislost šlikovského panství 

Holíč/Weisskirchen v Horních Uhrách s rodem Holických ze Šternberka. Nejpodstatnějším 

přínosem této kapitoly je opis listu Petra z Rožmberka z roku 1498, kterým se obrací 

na vyslance benátské republiky s žádostí o podporu pro Kašpara II. Šlika ve snaze o získání 

panství Bassano del Grappa. Dokument je součástí úsilí rodu Šliků uplatnit vůči Benátčanům 

nárok na hrabství Bassano del Grappa, které Šlikové od třicátých let 15. století titulárně drželi 

                                                                                                                                                                                     
Schlickh wirdt alhier Pfleger, fehet alspaldten Zanck an dess Thurns, Kierchen und Gartens halber so in Schloss 

Graben, dem Prusch zustendig gegen der Obern Mauer gelegen. So wirdt Barthl Zuleger Richter.“; fol. 127v, 

fol. 128v: „1533: Herr Albrecht der Schwartze Schlick wirt Pfleger.“; fol. 129v: „Herr Jeronimus Schlick wirt 

wieder Pfleger, Albrecht Schlick der Schwartz abkhammen.“ 
131

 Tamtéž, fol. 135r: „1540. Her Albrecht Schlickh der Schwarcz les ein 40 Jerigen Turcken tauffen, haiss Inn 

nach seinem todten Hanssen Schmidel Zeuner Johannes.“ 
132

 LUKÁŠEK, Josef Václav, Jáchym Ondřej hrabě Šlik, Praha 1913. 
133

 BŘEZAN, Václav, Životy posledních Rožmberků I–II, ed. Pánek, Jaroslav, Praha 1985. 
134

 BŘEZAN, Václav, O rodu Pánů Šliků z Holejče, hrabat z Pasaunu a z Lokte. In: Státní oblastní archiv v 

Třeboni (dále SOA Třeboň), fond Cizí rody, II, registratura Šlikové, sg. H 1650. fol. 1: „Léta Páně 1415 pan 

Kašpar Šlik, když na témž sboru Mistr Jan z Husince odsouzen, nechtěje se pánům Čechům krajanům svým v 

nelibost uvésti, k odsouzení tomu povoliti a s tou věcí nic činiti nechtěl.“ 
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a od kterého od roku 1503 odvíjeli hraběcí titul.
135

 Zběhlému archiváři a historikovi neunikly 

informace o kancléřových potomcích, stejně zpráva o úmrtí Anežky Olešnické při porodu 
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 BŘEZAN, Václav, O rodu Pánů Šliků z Holejče, hrabat z Pasaunu a z Lokte. In: Státní oblastní archiv v 

Třeboni (dále SOA Třeboň), fond Cizí rody, II, registratura Šlikové, sg. H 1650. fol. 2–3: 

 

 „Magnifico Viro Domino Georgio Iuris Doctor 

Equisique aurato Illustrissimi Ducis atque Reipublicae 

Venetiarum etc. apud Serenissimum Dominum Ro- 

manorum Regem Oratori etc. amico sibi charissimo. 

 Salutem atq(ue) animum ad quaevis beneplacita paratissimum Magni- 

 fice vir, amice charissime. Hyeme jam pridem retro- 

 acta misit Generosus ac Nobilis Dominus Caspar Slik 

 certas literas, ad Illustrissimum Ducem Venetorum, quas Se- 

 renissimus Princeps et Potentissimus Dominus Dominus Wladislaus 

 Hungariae et Boemiae Rex etc. Dominus meus ad ejus Exellen- 

 ciam pro eodem Domino Caspare, conflare jussit. De jure quo- 

 dam aequissimo, quod Dominus Caspar in Comitatu et Civitate 

 Passani quae hac tempestate, per Rempublicam vestram 

 detinentur, haereditarie habere praetendit. Attamen 

 suae Majestati, neq(ue) Mandatario Domini Casparis super suis 

 literis, quas idem mandatarius Duci vestro scripsit, hactenus 

 nihil responsi datum est, quod Majestatem Regiam, et me ut 

 Gubernatorem Regni Bóémiae, intra quod idem Dominus Caspar 

 delitescit, in admirationem ducit vehementem. Nunc ve- 

 ro praefatus Dominus Caspar cum intellexit Magni- 

 ficentiam vestram ab Illustrissime Duce Venetiarum, 

 apud Serenissimum Dominum Romanorum Regem, Orato- 

 ris munus obire, ad eandem Magnificentiam vestram, 

 Cujus patrocinio jus suum vel saltem benignum responsum, 

 a Republica vestra obtinere se confictit, propria in per- 

 sona se se recipere contendit. Quapropter vestram 

 Magnificentiam rogo vehementer, intuitu praetae tae Regiae Ma- 

 jestatis et meo, ad Dominum Ducem et Rempublicam vestram scri- 

 bere atq(ue) intercedere velit, ut justitiam in primis prae oculis 

 habentes, quam semper colere consveverunt, ipsum, ad possessio- 

 nem quietam, praetuctorum bonorum, prout jus suum evidentissime 

 expostulat, venire permittant: vel saltem secum amicabilem atq(ue) 

 pacificam compositionem amplectantur, taleq(ue) super his responsum 

 tribuant, ut sibi idem Dominus Caspar preces Regias atq(ue) meas non 

 vulgariter senciat profuisse. Facies prosreto? in hoc Magnificentia 

 vestra in primis Majestati Regiae atq(ue) mihi rem gratissimam, qua- 

 vis benevolentia erga Rempublicam vestram pro loco et tempore pro- 

 merenda. Datum Pragae, die Mensis Julii nona A(nn)o D(omi)ni 1498. 

    Petrus de Rosis 

    Regni Boemiae Gubernator“ 

 

Opis listu z 9. července 1498, kterým Petr z Rožmberka jakožto regni Bohemiae gubernator žádá vyslance 

benátské republiky doktora práv Giorgia Pisani, aby byl nápomocen tomu, aby Bassano bylo uvolněno Kašparu 

Šlikovi, nebo aby alespoň byla se Šlikem uzavřena nějaká přátelská dohoda. Tento opis listu, jehož předlohu se 

nepodařilo nalézt, je zajímavým dokumentem o sporu kvůli italskému Bassanu, který se na konci 15. století 

vystupňoval mezi Kašparem II. Šlikem a benátským dóžetem. Pro držbu panství Bassano del Grappa, na níž 

kancléř Šlik stavěl základy pro šlikovský hraběcí titul, jsou doklady ve falešných listinách kancléře Kašpara z 

30. let 15. století. Důkazem, že právní jádro darování nebyla fikce, může být vystoupení Kašpara Šlika s 

nárokem na panství ještě za života císaře Zikmunda, roku 1437 v Chebu (HEINIG, Paul–Joachim, War Kaspar 

Schlick ein Fälscher? In: Fälschungen im Mittelalter. International Kongreß der Monumenta Germaniae 

Historica, München, 10.–19. Sept. 1986, Teil III., Diplomatische Fälschungen I., Hannover 1988, s. 280). Zde 

byly mezi Šlikem a Benátčany dohodnuty podmínky, za které byl ochoten panství odstoupit. K úplnému 
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dítěte v roce 1448, odkazující na Picolominiho epištolu. Třeboňský archivář se při své poctivé 

práci musel vypořádat i listem Matesa Šlika uchovávaném v třeboňském archivu, ve kterém 

žádá Oldřicha z Rožmberka, aby nevěřil pomluvám o existenci více než sta zpečetěných listin, 

které měly být po Kašparově smrti nalezeny, což se mu podařilo tak, že z jeho interpretace 

nemohlo vůči kancléři vzniknout jakékoliv podezření z falšování. Přesto se touto zmínkou 

Březan stal prvním historikem, který se k problému falz nenápadně přiblížil.
136

 Třetí stručná 

kapitola o kancléřových bratrech se věnuje Jindřichu Šlikovi, freisinskému biskupovi, 

a Matesu Šlikovi. V souvislosti s ním uvádí dva pozoruhodné údaje: Mates měl být dle jeho 

údajů služebníkem Adolfa z Anhaltu, příp. Adolfa z Nassau, což je ale v konceptu 

přeškrtnuto. Ve věci této informace odkazoval na Rožmberskou historii, bohužel však na její 

nedochovanou část, a ani v summovním výtahu o ní není zmínky. Zatím se tedy tuto 

                                                                                                                                                                                     
vyrovnání účtů však zřejmě nedošlo, protože z roku 1447 je k dispozici údaj, že Šlik požadoval po Benátčanech 

7000 zl., které ovšem podle tvrzení republiky měly být už údajně zaplaceny. Že se v případě této sumy mohlo 

jednat o odškodnění za Bassano, dokazuje údaj z rodového dělení z roku 1472, kde jsou nároky na Bassano 

přiřčeny Matesovi Šlikovi jako pohledávka vůči Benátkám (Podělení Matesa a Václava Šliků z roku 1472 in: 

SOA Zámrsk, RA Šlik, sg.VII.1). Vydání čtrnáctého dílu monumentální edice Regesta Imperii, který zahrnuje 

období vlády Maxmiliána I., přináší doklady o přednesených nárocích šlikovského rodu na Bassano, které do 

souvislostí zasazují Březanem náhodně opsaný latinský list. V roce 1498 vystoupil Matesův syn Kašpar II. Šlik, 

z ostrovské linie rodu, s nárokem na vydání Bassana vůči benátskému dóžeti Augustinovi Barbadicovi. Šlikům 

se ve sporu s Benátkami dostalo podpory českého krále Vladislava, císaře Maxmiliána I. a kurfiřta Fridricha 

Saského. Benátky shledaly tento nárok absurdním a državu odmítly vydat, neboť ji mají prý v oprávněném 

držení již 100 let (Regesta Imperii XIV. Ausgewaehlte Regesten des Kaiserreiches unter Maxmilian I. (1493–

1519), 2. Bd., 1496–1498, bearb. von Hermann Wiesflecker, Wien-Koeln 1993, č. 8704, 6598, 6603, 6612, 

6631, 8771, 8834, 8887 a 8987; Regesta Imperii XIV. Ausgewaehlte Regesten des Kaiserreiches unter 

Maxmilian I. (1493–1519), 3. Bd., 1499–1501, bearb. von Hermann Wiesflecker, Wien-Koeln 1996, č. 9039, č. 

12850, 12900 a 13265; Regesta Imperii XIV. Ausgewaehlte Regesten des Kaiserreiches unter Maxmilian I. 

(1493–1519), 4. Bd., 1502–1504, Wien-Koeln 2002/2004, č. 18455). Výše předložený list Petra z Rožmberka 

znal již Max Dvořák, který ho zasadil do kontextu snahy Šliků o uplatnění nároku na Bassano. (DVOŘÁK, Max, 

Die Fälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlik. In: MIÖG XXII, Innsbruck 1901, s. 89) Zda spor zcela 

vyprchal do ztracena, nebo došlo ze strany Benátek k nějaké kompenzaci, je zatím otázkou. Možnost posunu v 

této otázce nabízí avizovaný objev v italských archivech, který byl učiněn Petrem Elbelem a Andreasem Zajicem 

(ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: 

Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 91). V každém případě jasnou dohrou této snahy Šliků je 

hromadné přihlášení se k titulu a započetí jeho používání téměř všemi členy rozvětveného rodu v roce 1503 

(TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der 

Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im 

Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 177–

201). 
136

 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418–1462, sv. 4, 1449–1462, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Josef 

PELIKÁN, Praha 1954, s. 129: „Euch ist mir zum Elbogen durch einen trefflichin mann gesagt worden, wie Eur 

gnad gesagt sulle haben euch sulle sein furkommen, wie nach meins brudirs tod mer dann hundert versigelter 

karten gesunden solten sein. Liebir herre, were sollichs fur euch komen, so gerucht des nit zu gelaubin, wann es 

lauter gelogen ist und kan sich in warheit nimmer erfinden; mein brudir ist tod als ein from mann, das sich mit 

gots hilf in warheit derfindet und erfinden sol.“ V Březanově interpretaci však po případném podezření již 

nezůstala ani stopa: (fol. 4) „A takž tam v Vídni toho času dokonal. Za tou příčinou bratr jeho, nebožtíka, pan 

Mathes tam vypravil se a v dům jeho i ve všecek statek uvázal se i dítky po něm pozůstalé v ochranu vzal. Byv 

tam i roku 1450 po Velikonoci dokládá, že ještě i jiní bratří zůstali, poroučeje se s nimi k ochraně panu 

Oldřichovi z Rožmberka. A že mnohé klevety o nebožtíkovi vzešly, těm pán aby nevěřil etc., tak píše: ,Main 

Bruder ist todt alß ain ffrom Mann etc.ʻ A není pochybné, že jakožto kancléř říšský a muž učený, pěkné věci a 

znamenité paměti listovní po sobě zanechal etc.“ 
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Matesovu případnou vazbu nepodařilo ověřit. Neplatnosti údaje o sňatku Matesa Šlika se 

šlechtičnou, pocházející z rodu pánů z Kravař, je věnována pozornost na jiném místě této 

práce.
137

 Březan sice registroval existenci Zikmunda, Václava a Konstancie, Kašparových 

potomků, ale v rámci rodových vazeb je určil jako potomky Matesa (Konstancie, Zikmund) 

a Václava považoval za syna jiného Kašpara. Matesovým skutečným synům Jeronýmovi, 

Mikulášovi a Kašparovi a jejich potomkům věnoval Březan další kapitoly. Jeronýmu Šlikovi, 

zabitému v roce 1492 na cestě do Uher, zakladateli loketské větve rodu věnoval Březan 

čtvrtou kapitolu. V jeho linii autor pojednal zejména osobnost Albrechta Šlika, nejvyššího 

komořího Království českého, obzvláště pak jeho úlohu během tažení proti Turkům roku 

1537. Kapitola pátá pojednává o falknovské rodové větvi, jejímž zakladatelem byl Mikuláš 

Šlik. Obě naposledy jmenované kapitoly jsou v porovnání se šestou kapitolou, která se zabývá 

ostrovskou větví rodu, zakladatele Kašpara II. Šlika, velmi stručné. Důvodem je bezpochyby 

větší společenský a politický význam této rodové větve za časů Václava Březana. Ostrovští 

Šlikové byli zakladateli Jáchymova a jejich hospodářský vzestup byl doprovázen i úspěchy na 

společenském a politickém poli. Ostrovská větev rodu byla ve druhé generaci navíc velmi 

početná (bratři Štěpán, Burian, Jeroným, Lorenc, Jindřich ad. s potomky), z čehož vyplývá i 

přirozené členění kapitoly podle konkrétních členů rodové linie do jednotlivých podkapitol. 

Samostatnými tématy podkapitol je Jáchymov a těžba, Štěpán Šlik a jeho syn Mořic, Burian, 

Jeroným a jeho poručnictví nad Vilémem a Petrem Vokem z Rožmberka, jeho vnuk Jeroným, 

Jáchym Ondřej Šlik ad.). V rámci této kapitoly je také dochována listina záruky za věno 

manželky Kašpara II. Šlika, Elišky z Gutštejna, kterou učinil Vok z Rožmberka. Šestá 

kapitola je asi nejcennější z celého díla pro několik subjektivních popisů představitelů rodu, 

které autor zřejmě sám poznal.
138

 Celé dílo uzavírá poslední folio, kam Březan připojil jména 

příslušníků celého spisu ve schématu jeho představy o rodových vazbách Šliků, do kterého si 

poznamenával informace o konkrétních osobách. Jedno z posledních folií nese datum 11. října 

1618, které je však i posledním časovým dokladem o autorově životě, z pochopitelného 

důvodu tak toto pozoruhodné dílko zůstalo nedokončeno a neprávem zapomenuto.
139
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 Viz pozn. č. 551. 
138

 Např. BŘEZAN, Václav, O rodu Pánů Šliků z Holejče, hrabat z Pasaunu a z Lokte. In: Státní oblastní archiv 

v Třeboňi (dále SOA Třeboň), fond Cizí rody, II, registratura Šlikové, sg. H 1650, fol. 16–17: „(Jeroným Šlik 

IV.) Byl pán nízké skrovné postavy, tvárnosti krásné, způsobů vážných, ale na životě shrbený. Pan Ferdinand II., 

pán postavy malé, outlé etc.“ 
139

 Stejně jako Březanův manuskript zůstala zapomenuta až do počátku 19. století i rukopisná práce Václava 

Vojtěcha Červenky z Věžnova (1636–1694), litoměřického kanovníka, o Albrechtovi z Valdštejna, uložená v 

rukopisné sbírce Národního muzea. Dílo je pozoruhodné pro kapitolu pojednávající o Valdštejnovu současníkovi 

Jindřichu Šlikovi, příslušníku ostrovské linie rodu a zakladateli dodnes žijící kopidlansko-jičíněveské linie rodu. 

Červenka zde předkládá i starší historii rodu, zejména pozoruhodné, leč fantaskní a zavádějící informace o mládí 

kancléře Kašpara Šlika na dvoře Karla IV. Po pramenné stránce se práce odkazuje na Tomáše Pešinu 
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Na základě jeho prostudování je možné tvrdit, že tato práce a práce Theobaldova jsou 

nejserióznějšími historickými díly předkritického dějepisu. 

 

Od druhé poloviny 17. století narůstá počet prací zabývajících se rodovými vazbami 

Šliků, které však v sobě nesou nános zmíněných nepřesností v rodových vazbách nejstaršího 

období. Dalším bádáním jsou využívány zejména genealogické práce Bohuslava Balbína, 

Gabriela Bucelina a Jakoba Wilhelma Imhofa, které však nepřinášejí příliš nových informací, 

zejména poslední se jmenovaných se v základním náčrtu rodových vazeb již značně přiblížil 

rodokmenu, který potvrdilo genealogické bádání přelomu 19. a 20. století.
140

 Mezi autory 

tohoto druhu je třeba připočítat i osobnost Františka Martina Pelcla, který je tvůrcem dodnes 

bohužel nedochované šlikovské genealogie, kterou měl sestavit někdy v první polovině 

sedmdesátých let 18. století, v dobách svého působení u Nosticů, příbuzných Šliků.
141

 

Vlastním vrcholem a zároveň epilogem snah předkritického dějepisectví k historii rodu Šliků 

jsou práce kopidlnského faráře Františka Aloise Vacka z první poloviny 19. století, ve kterých 

                                                                                                                                                                                     
z Čechorodu a Anály Ferdinandovy od Franze Christopha Khevenhülera. Viz De vita rebusque gestis Alberti 

Wenceslai Eusebii Ducis Fridlandiae Libri IV. Authore Wenceslao Adalberto Czerwenka de Wěznow, Regiae ac 

semper Catholicae et Fidelis Vrbis Plsnae Archidiacono insulato, nec non per partem Districtus Plsnensis 

Archipiscopati Vicario Foraneo. 1685, s. 52–53: „Postquam Conradinus ultimus Dux Sveviae a Carolo Rege 

Neapolitao decollatus fuit, et crusentissima bella post obitum Conradini Ducis Svevia ratione successiones 

orientur, Henricus Sslick cum filio suo Casparo pertaesus tot bellorum, et turbationum, Sveviam reliqvit, et in 

Bohemiam ad Carolum IV. Imperatorem, et Regem Bohemiae venit, habitationemque suam in Aula Caesarea 

constituit, in qua propter summam prudentiam, et animi dotes, multum ab Imperatore amatus fuit, tantumque 

effecit, ut gloriossimus Imperator ex singulari gratia voluerit ac mandaverit, ut Henricus filium suum Casparum 

totum Aulae educandum traderet ita qvidem, ut ex mandato Caesareo debuerit cum filio Caesaris, Sigismundo, 

a pueritia literis operam dare, unaque postmodum totam fere Evropam perlustrare.“ V díle naopak nejsou 

učiněny zmínky o Kašparovi a jeho účasti na Kostnickém koncilu. 
140

 Zde postačí pouhý výčet: BUCELINUS, Gabriel, Germaniae Topo-chrono-stemmatographicae sacrae et 

profanae pars altera […], Ulmae 1662, fol. Schlick uvádějící chybnou posloupnost Kašpar Šlik–Jeroným Šlik–

Mates Šlik, kromě toho mylně uvádí, že druhou manželkou kancléře Kašpara Šlika byla Jana Theodora hr. z 

Collalta IMHOF, Jacob Wilhelm, Notitia S. Rom. Germanici Imperii Procerum tam ecclesiasticorum quam 

secularium notitia historico-heraldico-genealogica ad hodiernum Imperii statum accomodata, et in 

Supplementum operis Genealogici Rittershusiani adornata, Tubingae 1684, Cap. 13 vycházející zejména z 

Theobaldovy reedice Bruschia BALBÍN, Bohuslav, Tabularium Stemmatographicum, seu Genealogicae 

Tabulae Regni Bohemiae: Nullo antiquitatis aut dignitatis Ordine Miscellaneorum historicorum Decadis II. Libri 

II. Pars IV., Pragae 1688, fol. Genealogia partialis DD Comitum Schlick de Passaun et Weisskirchen uvádějící 

chybnou posloupnost Kašpar Šlik–Jeroným Šlik–Mates Šlik Bohuslai Balbini Tabularium Bohemo-

Genealogicum, […] Nunc denuo recognitum et usque ad aetatem nostram continuam, scholiisque perpetuis 

illustratum a Joanne Diesbach, Pragae 1770, který ve věci rodových vazeb přináší značné zpřesnění, byť stále 

uvádí chyby ve věci potomků kancléře Kašpara. Z barokních edic úředního materiálu je nezbytné zmínit 

rozšířenou práci obsahující výběr ze šlikovských privilegií, srov. LÜNIG, Johann Christian (Hg.), Spicilegium 

seculare des Teutschen Reichs-Archivs, [...] 2. Theil […], Leipzig 1719, s. 1174–1204. 
141

 JOHANIDES, Josef, František Martin Pelcl, Praha 1981, s. 75. Hledání souvislosti tohoto ztraceného díla 

s genealogickými pracemi uchovávanými ve dvou exemplářích v rodovém archivu Šliků v archivu v Zámrsku 

pod názvem „Casparus Bruschius, Krátká genealogie Šliků 1380–1743“, sg. I.2 se ukázalo jako liché. Starší z 

exemplářů je totiž doveden pouze do 40. let 18. století. Po obsahové stránce odkazuje práce velmi silně na 

Bruschiovu předlohu – i když nikoliv natolik, aby bylo možné hovořit o výpiscích z Bruschia, navíc je dovedena 

až do 18. století – a privilegia uchovávaná ve šlikovském archivu, příp. Lünigovo Spicilegium seculare, 

neobsahuje navíc Pelclův postřeh o souvislosti Kašparova otce s vratislavským hejtmanem Jindřichem z Lažan. 
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je zkombinována celá škála do té doby tradovaných informací, včetně zjevných omylů, 

nicméně zejména druhá z prací z roku 1826 je založena na rozsáhlém studiu literatury 

i pramenů.
142

 Práce předkládá již konzistentní podání známých šlikovských dějin, obsahující 

veškeré důležité momenty, které do té doby byly pojednávány odděleně. Po pátrání 

po možném původu rodu, je pozornost věnována Jindřichu Šlikovi/Jindřichovi Bechyňskému 

z Lažan a jeho sňatku s Konstancií z Collalto. Dalším tématem je Kašpar Šlik a jeho hvězdná 

kariéra, včetně vzdělání v Itálii a vystoupení na koncilu v Kostnici. Neopomenuta zůstala jeho 

úloha na usmíření se Zikmundem v roce 1435 v Praze i Kašparův sňatek s Anežkou 

Olešnickou v roce 1437. Naproti tomu kariéra bratra Matesa je pojednána velmi stručně, 

zmíněn je jeho sňatek s Kunhutou a jeho úmrtí, včetně citace nápisu z jeho náhrobku. 

Z uvedeného také jasně vyplývá, že o dění v Loketsku roku 1471 a 1504 nepanovalo kromě 

informace o nepokojích a intervenci saských vojsk ve prospěch Šliků žádné přesnější 

povědomí. Kvalitativní změna nastává v následujících kapitolách věnovaných Matesovým 

synům a z nich vzešlých rodových linií. Mezi tématy na prvním místě dominuje Jáchymov, 

ale uvedeny jsou i informace týkající se jednotlivých členů rodu (smrt Kvirina Šlika, člena 

Řádu německých rytířů na tažení v Polsku 1498, vztah Šebestinána Šlika k Martinu 

Lutherovi, osobnost Štěpána Šlika a další). Vackova práce je bez nadsázky nejobsáhlejším 

dílem předkritického dějepisectví, které shromažďuje a předkládá téměř veškeré dostupné 

informace. S tímto diskursem souvisí ještě práce nazvaná Stručný nástin dějin panství 

a hraběcího rodu šlikovského z roku 1895, který je dosud jedinou monografií věnovanou 

k tématu. O jejím autorství nepanuje jednoznačná shoda, protože v archivu v Zámrsku je její 

německá verze připisována Maxu Dvořákovi, což však není zcela jisté.
143

 Teprve po polovině 

19. století nastupuje výše zmíněná generace historiků a archivářů, která zpochybnila některé 

dosud platné údaje o rodu Šliků a začala stavět výzkum na nových pramenech. V porovnání 

s předchozím obdobím však došlo ve volbě témat k podstatné změně. Pozornost 
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 WACEK, Franz Anton, Prolegomenon zur einer Genealogie überhaupt, und jener des hochgräflich 

Schlik´schen Hauses insbesondere. In: Archiv für Geograhie, Historie, Staats-und Kriegskunst, 7. Jhg. Nr. 86, 

87, Wien 1816, S. 349–352; WACEK, Franz Alois, Materialien zur Ahnentafel des Schlik’schen Hauses. 1375–

1826. In: Archiv für Geograhie, Historie, Staats- und Kriegskunst, 17. Jhg., Wien 1826, s. 417–421, 425–429, 

444–448, 458–463, 470–472. Do této linie je možné zařadit i další historiky 19. století: např. LEGIS-

GLÜCKSELIG, Gustav, Illustrierte Chronik von Böhmen, Bd. I, Teil I., Der Reichskanzler Kaspar Schlick und 

das Joachimsthaler gräflich Schlikische Münzrecht, Prag 1853, s. 78–83; Bd. II, Teil II., Die Schlicke, Prag 

1854, s. 585–589. 
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 Spíše než o autorství publikovaného textu je lépe uvažovat o revizi textu Dvořákem – srov. jeho příspěvek do 

ČCH. Stručný nástin dějin panství a hraběcího rodu šlikovského, Nákladem úřednictva panství šlikovského, 

Jičín 1895; německá varianta Beitrag zur Gräflich Schlik´schen Herrschafts- und Hausgeschichte, Verlag der 

Gräflich Schlik´schen Beamtenschaft, Jičín 1895; Srov. k tomu obdobný, ale přesto v řadě detailů odlišný text 

Die Geschichte der Besitzungen und des Haus Schlick, s. 80. In: SOA Zámrk, Rodový archiv Šliků, ič. 12, sg. I. 

9/4 Dějiny panství a rodu Šliků do r. 1893 (Opis práce Maxe Dvořáka), kart. 1. 
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předkritického dějepisectví zaměřená na „komplexní“ dějiny velkých postav rodu byla ve 20. 

století nahrazena novými moderními tématy: regionální historií, kancelářskými falzy 

a jáchymovskou těžbou stříbra. Pokus o skutečně komplexní pojednání dějin této 

pozoruhodné rodiny, zatím zůstává výzvou pro současnou generaci historiků. 

Shrneme-li tedy výše uvedený přehled diskursů, jimiž je pohlíženo na Šliky, ukáže se 

poměrně zajímavá konstrukce. Během života kancléře Šlika je pozornost omezena na 

svědectví Eberharda Windeckeho, který zanechal ve své kronice osobní svědectví o činech 

osoby, kterou znal. Svědectví cenné, ale až pro generace badatelů 19. století, protože starším 

dějepiscům nebyla kronika známa. Zrod „velké“, až mytické osobnosti tak přichází až 

s určitým zpožděním zejména vlivem pojednání, které o Kašparovi sepsal jeho slavnější 

kolega z kanceláře Eneáš Silvius Piccolomini. Osobní přítel Šlika rozšířil základní koncepci 

o šlechtickém původu rodiny budovanou samotným kancléřem prostřednictvím falešných 

privilegií. Během studování jeho popisu zaujme zejména skutečnost, že důvodem, proč je 

Šlikova osobnost zahrnuta do kroniky, není konkrétní čin nebo událost, nepočítáme-li úvodní 

větu biografie, že stál v čele poselstva, které mělo po Zikmundově smrti odjet do Čech a zde 

zveřejnit císařovu závěť. Zbytek medailonku o Šlikovi je zaměřen pouze na osobní 

charakteristiku („...byl čestného charakteru, příjemné výmluvnosti, mecenášem vědy a nadaný 

vším, co mu do ruky přišlo...“), na to, jakého byl původu (urozeného), jakého postavení 

dosáhl (kancléř tří císařů, sňatek ze slezskou knížecí dcery), jaký majetek získal (Cheb, Loket, 

Skalice a Holíč) a kde odpočívá (Vídeň, Kirche am Hof). Nechybí ani vyjádření osobní 

vděčnosti za postavení, kterého Piccolomini díky Šlikovi v životě dosáhl, což je také patrně 

hlavní důvod, proč ho Eneáš v Kronice zmiňuje. Zmíněný až servilní přístup k opisu je až 

nápadný v porovnání se střízlivými a věcnými zmínkami o Šlikové osobě v Eneášově Historii 

Austrialis, která byla sestavena až po Kašparově smrti. O vlastních státnických činech 

schopného politika se Kroniky české nedozvíme ani slovo. Nicméně právě tento 

Piccolominim zbudovaný literární pomník „virtuálního“ Kašpara Šlika se v následujících 

letech stal vzorem prezentace osobností kancléře v dějepisných pracích. Jen velmi okrajově 

autoři do svých děl přidávali motivy čerpané z pramenů, které se týkaly „reálných“ činů 

historické osobnosti. Do novověku vstupuje Kašpar Šlik jako mytická postava urozeného 

původu spojená s několika důležitými momenty říšských dějin (smíření papeže se 

Zikmundem před císařskou korunovací, věrná služba třem císařům, prosazení nároků 

Habsburků v českých zemích). V období reformace se u Heinricha Pantaleona navíc objevuje 

významný motiv nesouhlasu s upálením Jana Husa, který pravděpodobně souvisí s příklonem 

některých členů rodu k protestantismu, jmenovitě k luterství. Na motivu v původní podobě 
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zaujme zejména reálnost popisu, podle kterého se Šlik po vynesení rozsudku zvedá ze 

zasedání koncilu a na projev nesouhlasu odchází z jednání. Této prvotní verzi, která byla 

později dalšími historiky přebírána a dokreslována podle prostředí a vyznání autora, schází 

mytická patetičnost a podle Pantaleonova popisu je možné si situaci docela dobře představit. 

Nechci tím samozřejmě vytvořit hypotézu, že se přece jen jednalo o historickou událost 

polozapomenutou a po více než sto letech objevenou, spíše mířím k možnosti existence 

rodového vyprávění, které ve vhodný čas vzniklo, nebo bylo oživeno a dodanou literární 

formou se stalo součástí Kašparovy mytologie až do 19. století. Ke zmíněným motivům byly 

v průběhu času přidávány další, takže těsně před pádem legendy ve druhé polovině 19. století 

obsahoval Kašparův životopis celý soubor obdobně nereálných prvků, mezi které patří 

například studium na boloňské univerzitě či dětství na dvoře Karla IV. Mytický rozměr 

osobnosti Kašpara Šlika založený jeho listinami a posvěcený Piccolominim tak pokračoval až 

do 19. století a do jisté míry trvá dodnes. S nadsázkou je možné říci, že Kašpar Šlik byl 

v budování zdánlivé identity úspěšnější, než možná zamýšlel, namísto hodnocení činů velmi 

úspěšného a schopného politika konce lucemburské doby se dodnes historické bádání 

vypořádává s pozůstatky chytře zkonstruovaného zfalšovaného konceptu urozenosti původu a 

legitimity postavení. Rozpaky kritického dějepisu dokládají i stávající pokusy o zmapování 

kariéry této osobnosti, které v určité části výzkumu vždy narazí na problém falešných 

kancelářských listin a rázem se ocitají na úrovni hypotéz. 

I když Kašpar Šlik představoval prvořadé téma šlikovské historiografie, které se 

v průběhu více než pětiset let stále objevuje v zájmu dějepisců, byť každá doba na něm 

akcentuje jiný motiv na úsečce „velikán – falzátor“, objevují se i další témata. Na druhém 

místě je to fenomén Jáchymova, krušnohorského horního města, jehož založení proslavilo 

Šliky na počátku 16. století a to tak významně, že i přes relativní krátkost spojení Šliků 

s těžbou stříbra a tolarovým mincováním (1516–1528/1545) zůstala jejich příslušnost 

k Jáchymovu v historickém povědomí trvale zaznamenána. I zde akcentování tématu osciluje 

mezi jednotlivými diskursy – dějiny reformace – dějiny umění – dějiny hospodářství. 

Jáchymov tak představuje i přetrvávající téma zastupující regionální dějepisectví. Naproti 

tomu tenze Šliků a jejich sousedů na Loketsku nepřežily v historických pracích až na výjimky 

příliš dlouho dobu, kdy Šlikové Loket s konečnou platností ztratili (1547). Téma akcentované 

v 16. století zejména z důvodu přitažlivosti válečného konfliktu jako historického tématu je 

pozapomenuto a rehabilitováno až v 19. století, tentokrát však se zaměřením na problém 

zemské integrity a nacionální identity. Již v úvodu bylo zmíněno, že při tomto pojetí rodových 

dějin přestalo být záhy podstatné rozlišovat jedince a konkrétní osobnosti, které z vyprávění 
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zmizely a byly nahrazeny obecně Šliky. Trendem dnešního výzkumu je opětovné hledání 

významu konkrétních osob. 
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2. Z měšťanského domu na císařský dvůr – Jindřich a Kašpar Šlik 

 

Majetkový vzestup rodu Šliků je spojený se zástavní politikou Zikmunda 

Lucemburského v průběhu husitské revoluce. Kašpar Šlik patřil mezi osoby zbohatlé zejména 

zápisy královských statků v Českém království a dalších statků v Říši. Z těch 

nejvýznamnějších v Českém království to byly kromě dvou královských měst (Loket a Ostrov 

nad Ohří) a několika hradů také zápisy dvou významných královských úřadů. V roce 1430 

úřad chebského pflegára a v roce 1434 úřad loketského purkrabího, pojící se k držbě 

loketského kraje. Kašpar Šlik, vstupující do dění husitských válek jako měšťan ve službách 

královy administrativy a diplomacie, se po skončení konfliktu zařadil jako rytíř mezi nižší 

šlechtice, jakými byl Mikuláš z Lobkovic, Jakoubek z Vřesovic a Mikuláš Trčka z Lípy, Jan 

Hertvík z Rušinova, Diviš Bořek z Miletínka a Vilém Kostka z Postupic, jejichž vzestup byl 

však spojen s válečnictvím a s kališnictvím, nikoliv s dvorskou službou.
144

 Se Šliky je možné 

klást do jisté souvislosti povýšení člena starého vladyckého rodu Beneše z Weitmile, jehož 

s nimi spojuje služba v kanceláři Fridricha III., za kterou získal povýšení do stavu sv. pánů 

uznané v roce 1475 za panský titul.
145

 V této souvislosti je zajímavé i jejich příbuzenské 

spojení vyplývající z chebské korespondence. 

Průnik Kašparových dědiců mezi panský stav byl součástí složité strategie rodu, které 

bude věnována pozornost níže. Již na tomto místě je však zapotřebí zdůraznit, že bude 

nezbytné odmítnout v literatuře tradované schéma o hraběcím rodu Šliků často kladeném do 

paralely např. s hrabaty z Gutštejna a jeho pozvolném přijímání mezi panský stav Českého 

království.
146

 Německý badatel Uwe Tresp nedávno prokázal, že uplatnění hraběcího titulu 

Šliky v českém prostředí je záležitostí až roku 1503 a souvisí se skutečností, že Šlikové v této 

době jako členové panského stavu zcela akceptováni nebyli. Uplatnění vlastního titulu hrabat 

z Bassana, zakládajícího se na falzech Kašpara Šlika, bylo nejspíše samotným jeho 

iniciátorem zvažováno právě až pro generace následující,
147

 protože ani kancléř sám, ani jeho 

bratr Mates hraběcí titul během svého života nikdy neužívali.
148

 První doložené pokusy o jeho 
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 Srov. Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418–1462, sv. 4, 1449–1462, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Josef 

PELIKÁN, Praha 1954, s. 129, zde je uvedenou omylem editora Matesův podpis missivu ve znění: „Mathes von 
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užití (zápis Jeronýma a Jiřího Šliků jako comes na univerzitě v Lipsku roku 1464)
149

 před 

rokem 1503 souvisí zřejmě se snahou o posílení významu Šliků v říšském prostředí a 

pravděpodobně i s potvrzeními hraběcí hodnosti vydaných formou písemných souhlasů 

(Willebriefe) říšských kurfiřtů mezi lety 1443 až 1460.
150

 I u těchto potvrzení se objevuje řada 

nejasností ve věci jejich důvěryhodnosti. Pro otázku užívání hraběcího titulu však dle mého 

názoru postačí skutečnost, že listiny z roku 1460 jsou vydány jako potvrzení urozenosti 

včetně hraběcí hodnosti jmenovitě pro Matesa, Jindřicha, Mikuláše a Františka Šliky. Dalším 

impulsem snahy o prosazení hraběcího titulu bylo zajisté i získání říšských hodností dalšími 

rody (hraběcí stav: Gutštejnové – 1474, stav svobodných říšských pánů: Smiřičtí – 1475 a 

Lobkovicové 1459 – potvrzeno králem Vladislavem 1479).
151

 Vlastní načasování přijetí titulu 

hrabě z Bassana v roce 1503 tak dle Trespova zjištění souvisí s tehdy právě probíhajícím 

                                                                                                                                                                                     
von Lazan gen(nant) Sligk, herr zur Weisskirchin, Burggraue zu Eger und Elbogen“ (SOA Třeboň, Cizí rody, II. 

registratura, Šlikové, fol. 1). 
149

 Matrikel der Universität Leipzig I, Die Immatrikulationen von 1409–1559, hrsg. von Georg ERLER, Leipzig 

1895, s. 247, 284. 
150

 Srov. potvrzení Dietricha, kolínského arcibiskupa z 24. října 1443 in SOA Zámrsk, RA Šliků, ič. 219, sg. IV. 
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Weyssennkirchen, Ire Erbenn und Nachkomen durch Irer getrewenn und merklichenn dinste wyllen dem 
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Fridricha, vévody saského z 29. ledna 1460 in SOA Zámrsk, RA Šliků, ič. 220, sg. IV.15, kart. 24: „[...] Als die 
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dessmals Romischer konig, die Edelnn Mathes, Hainrich, Niclas und Frantzen, die Slick von Lazan, h(er)ren 

zcur Weyssenkirchen, Ire Erbenn und Nachkomen durch irer getrewen und merglichenn dinste willen dem 
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geben auch wissentlich mit diessem briefe [...]“. K problematice důvěryhodnosti vydaných potvrzení srov. 

ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspars 

Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema III. In: Medievalia 

Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 73–82. 
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konfliktem s jedním z těchto hraběcích rodů – pány z Gutštejna, kteří mezi panský stav přijati 

již v této době byli.
152

 Ještě roku 1500 totiž Šliky ve výčtu českých panských rodů 

nenalézáme,
153

 přičemž řadě zbohatlíků těžících z příležitostí 15. století (Lobkovicové, 

Kostkové z Postupic, páni z Weitmile) se tento průnik již podařil.
154

 A to i přes skutečnost, že 

v titulatuře i epitetech svůj panský stav Šlikové nejpozději od 70. let 15. století zřetelně 

deklarovali, přičemž titul rytíře přestávají používat v titulatuře již podstatně dříve.
155

 Určitý 

vhled do postupného přijímání Šliků do panského stavu je možné vyčíst právě z jejich 

titulování v korespondenci, samozřejmě při vědomí limitů, které úřední materiál, stejně jako 

ten literární v sobě nese (pánkování, při neznalosti používání vyššího titulu apod.).
156

 

V padesátých letech 15. století při subskripci písemností užívají Šlikové titulu pán spojený 

s titulem pána z Holíče, ale ani tento titul není na zemské úrovni akceptován, vedle urozeného 

pána pana Hynka Krušiny ze Švamberka stojí na témže řádku stejné písemnosti pan Mates 

Šlik.
157

 K určité změně došlo od přelomu 60. a 70. let 15. století. Ještě dne 26. ledna 1463 je 

Mates Šlik chebskou radou titulován jako „urozený náš milý Mates“,
158

 ale v korespondenci 

ze 70. let je oslovován epitetem „urozený blahorodný pán pan“.
159

 Zmíněné tituly se potom 
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154

 PETRÁŇ, Josef, Skladba pohusitské aristokracie v Čechách. In: Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním 

feudalismu, AUC – Philosophica et historica 1, Praha 1976, s. 43–50. 
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objevují i v oslovení jeho synů.
160

 Je součástí navrhované hypotézy, že tato změna mohla být 

reakcí na probíhající panské nobilitace prováděné Jiřím z Poděbrad (Kostkové z Postupic, 

Rabštejnové, Lobkovicové, Smiřičtí, Gutštejnové, Landštejnové, z Miličína, z Ludanic, 

Tunklové z Brníčka, z Weitmile), jehož nobilitační politikou kromě odměňování věrných 

spojenců bylo posilování králových pozic v panském stavu.
161

 Vysoce prestižní epiteton bylo 

také v roce 1487 vytesáno na dnes zaniklý náhrobek Matesa Šlika, jehož znění je dochováno 

ve znění ze 17. století, podle kterého v loketském kostele odpočíval jako „magnificus et 

generosus dominus d(ominus) Matthaeus Schlick, qui jvsto titulo Dominus Elnbogae ad 25 

annos possedit“.
162

 Zmíněné epiteton Generosus ac Nobilis Dominus Caspar Slik použil i 

o 11 let později v roce 1498 Petr z Rožmberka v listu, kterým žádal vyslance benátské 

republiky Giorgia Pisani o podporu nároku Šliků na Bassano. 

Pro srovnání je vhodné uvést, že ani v případě říšského prostředí se o jednoznačném 

akceptování společenského vzestupu od měšťana ke šlechtici (konkrétně rytíři) nedá hovořit. 

Příkladem může být rozpačité přijetí rytíře Matesa Šlika na svatbě Karla I. Bádenského 

s Kateřinou Habsburskou, která se konala v červenci 1447 ve Pforzheimu. Na základě přání a 

intervence jeho mocného bratra Kašpara, který stál za vyjednáním sňatku, měl být Mates Šlik 

posazen ke stolu urozených a demonstrovat příslušnost ke šlechtě. Přání bylo sice vyhověno 

ovšem s tím, že Matesaovo jméno se nachází na posledním místě seznamu a jeho židle byla ke 

stolu dodatečně přidána.
163

  

Úsilí o prosazení panského titulu je zřejmě kromě užívání panského uherského titulu 

pána z Holíče a snahy o potvrzení alespoň titulární držby „hrabství“ Bassano možné vidět i 

ve změně titulatury u Matesa a jeho synů, kteří kolem roku 1475 opustili dodržovaný úzus 
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titulu „pán z Holíče, purkrabí na Lokti“ a proměňují ho na variantu „pán Holíče a Lokte“.
164

 

Zmíněná změna však také nepochybně souvisí se záměrem Šliků na změně statusu držby 

Loketska, ve které se snažili původní zástavu proměnit na vlastní rodové panství. 

Rekapitulace hlavních strategií rodu při upevňování a zajišťování rodového panství od 

počátku 15. století do konce pojednávaného období v 80. letech 15. století je nezbytným 

krokem k pochopení dílčích témat, kterými jsou vztahy Kašpara a Matesa Šlika 

k panovnickým dvorům a městu Chebu.
165

 V jeho rámci bude širší prostor věnován i 

poznámkám ke genealogii rodu, ve které – i když byla badateli již poměrně kriticky 

zpracována – dodnes panuje řada nepřesností, přičemž hlubším průzkumem a objevováním 

nových osob vyvstávají nejasnosti nové a nové. Bezprostředním důvodem pro zařazení tématu 

je domněnka, že přesná znalost genealogie rodu je nezbytná pro pochopení jednotlivých 

mechanismů fungování rodinných vztahů, včetně podnikatelských aktivit. 

 

2.1. Od měšťana k hraběti, od obchodníka se suknem k hornímu magnátovi 

 

V úvodu kapitoly je třeba připomenout, že zkoumání jakékoliv rané historie rodu Šliků 

je ztíženo dvěma faktory – první z nich je neurozený původ Šliků a druhý – závažnější – nese 

název již několikrát zmíněných šlikovských falz. První z problémů je zcela obvyklý při studiu 

dějin v podstatě jakéhokoliv nově nobilitovaného rodu, protože zkoumat původ neurozenců 

pro období středověku je v podstatě nemožné. V případě rodu Šliků je ale zásadnější otázka 

často zmiňované falzátorské činnosti. Šlikovská falza představují velké téma české 

diplomatiky, které do dnešních dnů nebylo zatím zcela osvětleno. Nejzávažnější 

z dochovaného souboru listin vydaných ve prospěch Šliků jsou kancelářská falza Kašpara 

Šlika. Jedná se o písemnosti vzniklé za působení Kašpara v úřadu říšského kancléře císaře 

Zikmunda, krále Albrechta a jeho nástupce Fridricha III. Na těchto listinách je založen 

veškerý společenský a částečně i majetkový vzestup rodu a nad částí z nich se vznáší 
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podezření z padělání. Největším problémem hodnocení těchto listin je skutečnost, že po 

formální stránce nevykazují téměř žádné nesrovnalosti. Říšský kancléř disponoval pečetí a její 

užívání zejména ještě v období vlády Zikmunda Lucemburského nebylo důsledně 

kontrolováno. Není proto divu, že mezi badateli neexistuje v otázce postoje k tzv. 

kancelářským falzům Kašpara Šlika shoda. Část jich považovala listiny za pravé, část za 

falza. Současné diplomatické bádání přineslo k tématu řadu odpovědí a nových podnětů, 

některé otázky však přetrvávají, jak bude uvedeno podrobněji níže.
166

 Pro pojednání tématu 

nejstarší historie rodu je klíčové akceptování či neakceptování skutečností plynoucích 

z obsahů privilegií. Jelikož tyto skutečnosti jsou často nedoložitelné lze dle mého názoru 

v bádání přijmout předpoklad, že část z těchto listin nebyla ve své době zpochybňována a tedy 

byla přijímána jako platná.
167

 Současně je však nezbytné zdůraznit, že předpoklad není možné 

uplatnit absolutně, protože u řady dnes existujících šlikovských listin nelze s jistotou doložit, 

zda v nich obsažené nároky byly někdy Šliky uplatňovány.
168

 

Pro genealogii mají falza Kašpara Šlika ten podstatný význam, že kromě hmotného 

zajištění sebe a svých potomků se mocnému kancléři jednalo i o úpravu vlastního rodokmenu. 

Je asi zřejmé, že syn chebského kupce se do úřadu říšského kancléře přece jenom trochu 

nehodil. Podstatnější skutečností vyžadující úpravu původu však bylo, že Kašpar Šlik se 

v roce 1437 oženil se Anežkou Olešnickou, dcerou vévody Konráda Kanthnera. Aby Kašpar 

Šlik vyrovnal tuto do očí bijící nerovnorodost vytvořil výše zmíněnou fabulaci, podle které 

měl být synem německého šlechtice Jindřicha z Lažan a jeho manželky, italské šlechtičny 

Konstancie z Collalta. Nový původ byl zasazen do celé řady listin, jejichž geneze bude 

představena níže a které jsou z velké části pokládány za falza. V této souvislosti je však nutné 

předpokládat, že císař Zikmund musel být o Kašparově „urozeném“ původu vzniklém 

inscenací urozenosti skutečně nějakým způsobem srozuměn, protože jinak by asi těžko 

k nerovnorodému sňatku svolil. Iluze byla tak přesvědčivá, že se v dějepise přesvědčení 
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 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema I–III. In: 

Medievalia Historica Bohemica 15/2, 16/1, 16/2, 2012, 2013, s. 47–143, 55–212, 73–157. 
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 Jak nedávno navrhnul Uwe Tresp in TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. 

Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das Deutsche Reich. 

Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus 

(edd.). München 2009, s. 184. 
168

 Kromě kancelářských falz Kašpara Šlika existují i druhotné zásahy do listin, které po smrti svého bratra 

Kašpara musel podniknout Mates Šlik, aby zisky svého bratra přenesl na sebe a své potomky (heredes x fratres). 
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Šliků nad oblastmi a právy, která nebyla a nemohla být v době Kašpara Šlika předmětem zájmu rodu. Jmenovitě 

se jedná o tzv. darování Falknova či pro montánní historii Šliků podstatné tzv. mincovní privilegium datované 

30. srpna 1437 a vzniklé v 16. století (ZECHEL, Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes 

Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 

297–299). 
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o Šlikově urozeném původu natolik vžilo (jak bylo poukázáno výše), že se ho dodnes 

nepodařilo zcela odstranit a Kašpar Šlik příležitostně vystupuje v literatuře jako urozený syn 

zmíněných šlechticů.  

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval podrobně hlavními tendencemi budování 

šlikovského majetku. Vzestup rodu je možné kategorizovat podle generačního rozdělení. 

První etapa vzestupu rodu je spjata s Jindřichem Šlikem († 1431), chebským měšťanem 

a kupcem. Jeho úsilí charakterizuje snaha o společenský a majetkový vzestup v rámci 

měšťanských vrstev, která ho dovedla v průběhu životu do královy blízkosti.
169

 U dvora 

Zikmunda Lucemburského čekala na jeho syna Kašpara Šlika († 1449) úspěšná úřední kariéra 

dvořana. Kupcův syn vytěžil z královy přízně maximum. Jeho dvorská kariéra mu zajistila 

úřad kancléře, který byl do té doby vyhrazen pouze vysokým hodnostářům duchovního stavu. 

Vzestup sociální byl provázen i vzestupem majetkovým, který je možné charakterizovat jako 

shromažďování majetku a cíleného hledání vhodného panství spojeného s titulem, který by se 

mohl stát základem budoucí domény. Do své předčasné smrti v roce 1449 se Kašpar 

orientoval na větší panství na území Českého království, Uher, Itálie a Rakouska.
170

 

Za udržení dosažených pozic, konečné akceptování Šliků mezi panským stavem a za 

vybudování rodové domény však patří dík linii jeho mladšího bratra Matesa Šlika († 1487), 

který již za bratrova života byl – obdobně jako další příbuzní – správcem získaného majetku 

v Českém království a sousedním Sasku. 

Mladší kancléřův bratr by měl být chápán jako příslušník téže generace jako Kašpar. 

Ovšem s ohledem na skutečnost, že kancléře přežil bezmála o 40 let, je jeho zařazení 

do mladší generace zcela na místě. Jemu připadla úloha zajistit po bratrově smrti získaný 

majetek a postavení, nejen pro jeho potomky, pro které byly primárně získávány, ale zejména 

pro své potomky. Mates spojený z počátku více s prostředím saským než českým se později 

orientoval na politicky neklidné Loketsko, přičemž Kašparovým synům přenechal úřad 

chebského purkrabího, Lubsko, Kreuzenstein v Rakousku a Holíč v Uhrách.
171

 Teprve 

generaci Matesových synů Kašpara II., Mikuláše a Jeronýma I. však připadla dějinná úloha 
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vstupu do stavovských struktur Českého království. Průvodním projevem těchto ambic byla 

snaha o udržení panství nad loketskou zástavou, která vystupňovala neshody rodu s obyvateli 

Loketského kraje až na roveň ozbrojeného konfliktu eskalujícího v letech 1473, 1486, 1497, 

1503
172

 a 1505, a snaha vymezit se vůči panskému stavu.
173

 Teprve následující generaci Šliků 

reprezentované zejména Štěpánem, Jeronýmem II. z ostrovské linie (potomci Kašpara II.) 

a Albrechtem Šlikem z loketské linie (potomek Jeronýma I.) se podařilo splynout s panským 

stavem. Navíc hmotně podpořená objevem jáchymovského stříbra a průnikem do mincovního 

regálu začala být panským stavem plně akceptována. Porážka Šliků ve střetu s habsburskou 

centralizací Ferdinanda I. v otázce Jáchymova, přiměla řadu Šliků po roce 1528 ve větší míře 

k orientaci na struktury zemských úřadů. Z části příslušníků rodu udělala tato prohra latentní 

nepřátele panovníka, jak se ukázalo již v roce 1547.
174

 

 

2.2. První generace 

  

Počátky Šliků na Chebsku jsou prozatím a nejasné. V literatuře 19. století je možné se 

setkat s informací, že Vilém Šlik byl již roku 1358 držitelem chebského léna Ostrohu 

(Seeberg). Tento literaturou přebíraný údaj pramení z rukopisné kroniky prvního chebského 

městského archiváře Johanna Michaela Schlechta (1732–1759), který do své práce 

zaznamenal nedatovaný výčet chebských lén i s jejich držiteli.
175

 Valná většina leníků náleží 
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mezi osobnosti žijící kolem poloviny 14. století. Schlecht se na základě identifikace osob 

pokusil o vročení seznamu do období kolem roku 1358. Jelikož se mezi držiteli lén objevuje i 

jméno Viléma Šlika s pevností Ostroh (Seeberg) stal se tento Šlik po nutném zjednodušení 

vzniklým přebíráním této hypotézy dalšími historiky na několik let prvním známým Šlikem a 

rok 1358 rokem jedna historie rodu.
176

 Proti tomu se ohradil v mnohokrát citované studii 

z roku 1882 o původu Šliků Heinrich Gradl,
177

 který přítomnost Šliků na Ostrohu ve 14. 

století zpochybnil, neboť Šlikové obdrželi Ostroh od císaře Zikmunda až roku 1434.
178

 

Dokument zachovaný v opise u Schlechta pokládal Gradl za „korekturu“, tedy za falsum, 

kterým měli Šlikové zdůraznit starobylost rodu.
179

 K této otázce se Gradl vrátil ještě jednou 

ve své regestové edici pramenů k dějinám rodu z let 1390–1449, kde již jednoznačně odmítá 

možnost přítomnosti Viléma Šlika v roce 1358 v držbě zmíněné lokality.
180

 Průzkum 

aktového materiálu provedený při přípravě této práce přinesl opětovný nález písemnosti, 

ze které Schlecht v 18. století čerpal. Jedná se o seznam a výtah ze starých lenních knih, které 

před lety příslušely ke hradu Chebu.
181

 Zmíněný dokument je zajímavý především tím, že se 
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jedná o výtah podle užité podoby německého novogotického písma pořízený až v 16. století. 

Zmíněnému století odpovídá i podoba rodového příjmení, které je užito ve variantě Schlickh, 

což ale nemusí být přesvědčivý důkaz falšování, protože i některá ostatní jména neodpovídají 

tvarům používaným ve 14. století (např. Lamminger namísto původního Lomaner). Reálnou 

možností zůstává cílené či náhodné přenesení do minulosti osoby Viléma Šlika, který byl 

skutečným držitelem Ostrohu v 15. století. Proti cílené manipulaci však dle mého názoru 

hovoří skutečnost, že v 16. století byl Vilém Šlik postavou již zcela jistě zapomenutou, která 

navíc neměla přímou souvislost s žijícím rodem, neboť Vilém Šlik byl buď bratrem, nebo 

bratrancem Matesa a Kašpara. Nález dokumentu tak spíše s definitivní platností osvětluje 

vznik již zavrhnutého zavádějícího údaje o nejstarších dějinách rodu. 

 

I další hypotézy staršího německého bádání o možném původu Šliků, který sahá 

do 13. století, zůstávají i nadále hypotézami. Platnost si udržel pouze závěr chebského 

archiváře Heinricha Gradla, že bezprostřední předkové chebských Šliků pocházeli z Adorfu 

ve Vogtlandu.
182

 Dle Elbela a Zajice akceptování této hypotézy dovoluje přijmout i další 

hypotézy, že Šlikové pocházeli z rytířských nebo přinejmenším z ministeriálních kruhů, 

čemuž napovídají i skutečnosti, že již před rokem 1416 disponovali erbem, po roce 1429 

začali užívat titul z Lasan, stejně jako enormní úsilí Kašpara Šlika proniknout mezi 

nobilitu.
183

 Na konci 14. století měla část rodu toto místo opustit a usídlit se z části v Chebu, 

kde pozdější hraběcí linie pokračovala otcem budoucího kancléře Kašpara Jindřichem Šlikem 

(Heinrich Slick). Za historicky první zmínku o Šlicích byl doposud považován údaj, který 

obsahuje první dochovaná kniha chebské městské dávky (losungy) z roku 1390, ve které je 

zaznamenána platba 1 chebské libry, 6 řezenských feniků blíže neznámého Hanse Šlika a jeho 

nejmenovaného sourozence za dům v Hradební uličce (Graben wegen). Zmíněný sourozenec 

byl doposud považován za Jindřicha Šlika, otce kancléře Kašpara.
184

 Z výše odváděné roční 

daně v porovnání s platbami s bohatými patriciji (Lev Püchelberger – 50 liber, Niklas Juncker 

– 127 liber)
185

 bylo usuzováno, že Šlikové pocházeli z chudších poměrů. V záznamu z roku 

                                                                                                                                                                                     
Albrecht Simon Hanrkob genandt zu Wagaue p. Item Hannss Spower zum Lindttig gesessen, Item Cunz von 

Zedwiz den Mann Kupfferkütwezl nent zum [?]ehenstein gesesen.“ 
182

 GRADL, Heinrich, Zur Herkunft der Schlicke. MVGDB 20. 1882, s. 350. 
183

 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema I. In: 

Medievalia Historica Bohemica 15/2, s. 52–53. 
184

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 3: „1390, August 22, Im Graben 

wegen: ... Hanns Slick vnd sein geswistreid I £ IIII r(engspurger) vom czins II r.“ 
185

 SIEGL, Karl, Das älteste Egerer Stadtsteuerbuch vom Jahre 1390. In: Kalender für das Egerland 21, 1931, 

s. 92, 96. 



67 
 

1394 je uvedeno, že městskou dávku odváděl Hans Šlik se svojí matkou nyní již bez 

sourozence a naopak od stejného roku se ve výkazech objevil další Šlik, sídlící v Židovské 

ulici (Juden Gasse) s roční daní 4 libry. Na základě toho byla vyslovena hypotéza, že tato 

osoba je zmíněným Hansovým sourozencem. Jelikož o rok později přibylo tomuto Šlikovi 

v záznamu i křestní jméno Jindřich, byl ztotožněn s Jindřichem Šlikem, otcem Kašpara, 

Matesa a dalších sourozenců.
186

 

Určitou trhlinu v tomto obecně přijímaném konstruktu je nově dohledaný výskyt 

jistého Jindřicha Šlika v roli poručníka jednoho ze členů rodu Lammingerů z Albenreuthu, 

pův. zvaných Lomanerů či Lamanerů. Exilový výzkum bavorských archivů, který po svém 

odsunu prováděl chebský archivář Heribert Sturm, přinesl totiž doklad o existenci rodu Šliků 

ranějšího data, než nabízejí Gradlem objevené údaje v chebských městských knihách. 

Drobným handicapem je skutečnost, že se jedná o pouhé pozdější nedatované excerpty 

ze středověkých listin. Ve svazku Historického atlasu Bavorska věnovaném okresu 

Tirschenreut publikoval Sturm v kapitole o waldsaském klášteru detaily týkající se statků 

rodu Lomanerů, pozdějších Lammingerů.
187

 V uvedeném dokumentu je zaznamenáno, že po 

smrti Johela Lomanera byli poručníky jeho nezletilého syna Hanse řečeného také Leupold 

ustanoveni chebští měšťané Jindřich Šlik a Hans Hirnlos,
188

 pozdější chebský purkmistr 

v letech 1402, 1404, 1406, 1407, 1409, 1411, 1412, 1417 a 1419. Potvrzení tohoto poručnictví 

s právem zisků ze spravovaných statků se oběma dostalo od opata waldsaského kláštera 

Konráda I. Heidenreicha (ve funkci 1371–1393). V opise dochované znění listin nutně tedy 

vzniklých před rokem 1393 je zatím nejstarším potvrzeným dokladem o rodu Šliků, jmenovitě 

o Jindřichu Šlikovi. I když časový posun nejstaršího dokladu o rodu Šliků do minulosti je jen 

nevelký, mírně narušuje obecně přijímanou hypotézu o osamostatnění Janova „sourozence“ 

v roce 1394. Podstatná je v této souvislosti totiž skutečnost, že poručnictví předpokládá jisté 

schopnosti i finanční stabilitu, což do jisté míry hovoří proti doposud přijímanému závěru, že 

Jindřich Šlik se etabloval z chudých poměrů v Chebu. 

Nový nález trochu zpochybňuje hypotézu, že Jindřich byl sourozencem Hanse Šlika, 

osamostatněným v roce 1394. Jinak však není pochyb, že samostatně doložený Jindřich, jehož 

stopy jsou dochovány v chebských městských knihách, jmenovitě knihách hlavní městské 
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daně čili lozunky (losung),
189

 je totožný s kancléřovým otcem. Od roku 1394 dosáhl Jindřich 

významného majetkového vzestupu. Za předpokladu, že chebská městská dávka zpravidla 

tvořila 1 % celkového majetku, je možné vyčíslit výši Jindřichova majetku na 1200 grošů 

českých v roce 1394; v roce 1401 na 115 kop grošů. Odhadovaná výše jeho majetku se 

ustálila do roku 1422 v průměru na 463 kopách grošů.
 190

 

Za proměnou finanční situace je možné předpokládat aktivní účast v městské správě. 

Již brzy po roce 1395, kdy se objevil v městských knihách, byl Jindřich zvolen do vnější obce 

městské chebské správy tzv. rady třiceti šesti, kde je poprvé doložen roku 1401.
191

 Někdy 

v letech 1407/08 byl Jindřich Šlik zvolen přímo do městské rady. 

Hlavním zdrojem Jindřichových příjmů bylo soukenictví, plátenictví a obchod s vlnou 

a suknem a peněžní obchody, přičemž v roce 1416 je prokázána existence jeho blíže 

nespecifikované pravděpodobně obchodní společnosti.
192

 Pravděpodobně jako vyslanec města 

Chebu vstoupil Jindřich nejpozději v tomto roce do kontaktu s královským dvorem Zikmunda 

Lucemburského, na kterém nejprve zřejmě jako zástupce Chebu nalezl uplatnění. V roce 1420 

byl přijat mezi královy familiáře, což však je nutné spojovat již s působením jeho schopného 

syna Kašpara u královského dvora. Jindřich Šlik mizí z chebských pramenů na konci 20. let, 

kdy zřejmě definitivně přesídlil ke dvoru krále Zikmunda; zemřel pravděpodobně na počátku 

30. let.
193

 

 

2.3. Reprezentace rodiny Šliků – budování rodové rezidence I 

 

Pro mapování společenského a majetkového vzestupu rodu, zejména s ohledem 

na aktuální příslušnost Šliků k měšťanstvu či šlechtě, je podstatná otázka místa sídla 

příslušníků rodu. Hledání šlikovské „rezidence“ v 15. století je úzce provázáno s dalšími 
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aspekty rodových dějin. Na samém počátku stojí otázka již několikrát zmiňovaného predikátu 

Šliků, protože rodová titulatura měla přímou souvislost s úvahami nad umístěním rodového 

sídla. Nastíněná otázka souvisí jak s tématem rodového původu, tak se složitou problematikou 

budování šlikovského „panství“. 

Hledání šlikovské rezidence, respektive správního a reprezentativního centra rodu, 

příp. významných sídel v 15. století souzní se sociálním vzestupem rodu v 15. století. Protože 

známé kořeny rodu jsou svázány s městským prostředím, je třeba původní sídlo hledat 

v měšťanském domě v Chebu. Již bylo svrchu zmíněno, že první doloženou chebskou 

„adresou“ Jindřicha Šlika, otce kancléře Šlika byla Židovská ulice,
194

 která se nachází ve 

vnitřním městě. V Židovské ulici pobýval Jindřich pouhé čtyři roky (1394–1397), přesto tento 

pramenný doklad nechal vzniknout úvaze o možném židovském původu Šliků. Nepodložená 

hypotéza se objevila po té, co Heinrich Gradl rozbil mýtus o heroickém původu Šliků a 

bádání Maxe Dvořáka a Alfreda Pennricha nechalo slovy Artura Zechela vzniknout představě 

„o chudém krejčím z Chebu“. Právě Zechel vyloučil možnost židovského původu rodiny a 

jeho závěru je nutné dát za pravdu.
195

 Usuzovat na etnickou příslušnost v souvislosti 

s Židovskou ulicí v Chebu není opodstatněné, protože v neohraženém chebském ghettu již od 

roku 1352 platil zákaz, že Židé nesmí obývat domy po obou stranách ulice.
196

 V následujících 

letech pobýval otec budoucího kancléře a pravděpodobně již malý Kašpar Šlik v domě 

v Jateční ulici (Schlegelgasse). Odtud se však roku 1408 Jindřich přestěhoval do domu 

na dnešním Růžovém kopečku (Rosenpühl), kde Jindřich Šlik žil až do roku 1422, ve kterém 

jeho jméno v zápisech o vybírání městské dávky mizí. Nemůže tedy být žádná pochybnost 

o tom, že část dětství a dospívání prožíval budoucí kancléř právě v domech v ulici Jateční a na 

náměstí Růžový kopeček. V letech 1411 až 1435 se objevuje v městských knihách 

pravděpodobný Jindřichův bratr Mikuláš († 1435/1436), poprvé v témže roce uváděný jako 

člen vnější obce tzv. rady třiceti šesti, který v uvedeném období bydlel v měšťanském domě 

na náměstí, s výjimkou let 1414–1415, kdy je veden jako plátce daně domu v Jateční ulici.
197
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Zůstane zatím nezodpovězenou otázkou, zda na náměstí pobýval v tzv. Šlikově domě čp. 481, 

který dle závěrů Vincence Pröckla náležel Šlikům,
198

 nebo zda se jedná pouze o tradované 

připsání rodině, neboť v období prvního dokladu vlastnictví domu v roce 1496 dům již náležel 

Thomasi Wernherovi.
199

 Určitým dokladem, že by se mohlo jednat o stejný dům je missiv 

Michala Šlika z Nejdku, bratra Anny Junkherové z roku 1474, ve kterém žádá chebskou radu 

o podporu nároku na dům po jejím manželovi právě vůči Wernherům.
200

 

Roku 1436 se dům na náměstí nazývá dům Mikuláše Šlika, což naznačuje, že muž 

tohoto jména zde již tehdy nebydlel. Přímé spojení Šliků s chebským městským prostředím je 

po roce 1436, kdy pravděpodobně umírá Jindřichův bratr Mikuláš, problematické proto, že 

nobilitovaný rod zastoupený Kašparem, Matesem, Mikulášem, Vilémem a později dědici 

kancléře nevlastní s výjimkou hradu ve městě trvalé sídlo v podobě měšťanského domu. 

Nadále v knihách městské dávky figuruje pouze dům ženy Mikuláše Šlika na náměstí, ale jiný 

šlikovský dům ve městě nenalézáme.
201

 Ještě v roce 1455 tento dům figuruje v knihách 

městské dávky pouze jako Šlikův dům a připsána je poznámka, že částku uhradil majitel 

sousedního domu žid Eberl Weynschenk.
202

 

Stejně tak hledání „rezidencí“ kancléře Kašpara Šlika v Chebu končí v období jeho 

dětství výše zmíněnými chebskými měšťanskými domy v Jateční ulici a na Růžovém 

kopečku. Posledně zmiňovaný dům na Růžovém kopečku nesl ještě v padesátých letech, kdy 
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zde městskou dávku ve výši 50 gr. odváděl jistý žid, pojmenování Šlikův dům.
203

 Těmito 

doklady však spojení Šliků s měšťanskými domy v Chebu končí. 

Na základě předložených pramenů je tak možné shrnout, že pro Kašpara a Matesa 

Šliky a jejich potomky od roku 1422, kdy mizí z knih městské dávky jejich otec Jindřich Šlik, 

není doloženo, že by disponovali ve městě vlastním domem, ze kterého by museli odvádět 

městskou daň. Dům na náměstí je spojen s jinou rodovou linií Šliků, rodovou linií Kašparova 

strýce Jindřicha. V období po získání zástavy chebské správy v roce 1430 byl chebským 

sídlem Matesa a jeho synů a synovců zajisté chebský hrad a možná i Václavský hrad, dnes již 

zcela zaniklý objekt na druhém břehu Ohře, který však byl právě ve druhé polovině 15. století 

postupně opouštěn. Určitým způsobem rezidencí určenou pro nocování v městě byl tzv. dvůr 

na Vorburgu zmiňovaný v několika listinách, mj. v rodovém dělení z roku 1472 jako součást 

podílu Matesa Šlika.
204

 Dvůr i hrad však roku 1472 vyhořely a Mates Šlik se v roce 1473 

snažil získat od chebské rady svolení k znovupostavení vyhořelého dvora na Vorburgu. 

O koupi měšťanského ruduschovského domu, který mu byl zřejmě nabídnut jako alternativa 

k opravě dvora, však, jak se ukazuje z korespondence, neměl příliš zájem, protože na dům by 

se vztahovala povinnost odvodu městské dávky. V této souvislosti zaujme nejen Matesova 

argumentace, že nerad nocuje ve veřejných hostincích, ale zejména reakce rady, která se ho 

snažila přimět spíše k opravě vyhořelého hradu a doporučila mu, ať si na dobu jednoho až 

dvou let, než bude opraven, pronajme v Chebu dům. V této souvislosti byl projednáván i 

možný prodej parcely po vyhořelém dvoře na Vorburgu k příslušenství hradu.
205

 Jelikož 
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v knihách městské dávky se v příštích letech Mates, ani jeho synovec Václav jako její plátci 

neobjevují, je možné předpokládat, že si dům ve městě již nekoupili. Je otázkou, jaký byl 

další osud vyhořelého dvora na Vorburgu a jeho držby Šliky. V této souvislosti je dochován 

ještě opis listiny Matesova synovce Václava z roku 1490, ve kterém potvrzuje chebskému 

měšťanu Janu Kesslerovi, že odstupuje na jeho žádost od koupě dvora na Vorburgu.
206

 

V tomto případě se však jednalo s ohledem na kontinuitu předchozích majitelů jistě o jiný 

dvůr nacházející se při městské zdi. Chebská rezidence Šliků pro druhou polovinu 15. století 

zůstává neznámou. Zdá se však, že přes silnou vazbu rodu k Chebu, neměli Šlikové již zájem 

budovat si zde stálé sídlo. I Matesova výše uvedená reakce hovoří o příležitostných pobytech 

ve městě, než o stálém sídle. S ohledem na povahu chebské držby (zástava úřadu 

omezovaného městem) je také pochopitelné, že se Šlikové nesnažili proměnit v rodovou 

rezidenci ani jeden z chebských hradů, které využívali k pobytům spojeným s výkonem 

funkce. V souvislosti s přestavbou chebského hradu po požáru již za nového pflegára Václava 

Šlika je tedy nezbytné předpokládat, že opravený hrad se opět stal sídlem chebského 

pflegára.
207

 Využíván byl pro potřeby Šliků zřejmě i druhý chebský hrad tzv. Václavský hrad, 

který však ve druhé polovině 15. století začal upadat a do poloviny 16. století je uváděn jako 

pustý.
208

 Zmíněné období 2. poloviny 15. století však je obdobím, kdy jednotlivé větve Šliků 

již budují své rodové „šlechtické“ rezidence v Lokti, Stollbergu, Hartenberku, Nejdku, 

Lubech, později ve Falknově, Ostrově, kterým bude věnována pozornost až v kapitole 

věnované Matesu Šlikovi. 

Jediným průnikem Šliků do statků na Chebsku byla držba léna Ostroh (Seeberg),
209

 

které zapsal Zikmund Kašparovi v roce 1434. Statek však přenechal svému bratrovi 

Mikulášovi a již roku 1436 ho nechal přepsat na Matesa a Viléma Šliky. Sídlem Viléma byl 

Ostroh až do jeho smrti zřejmě ve 40. letech. V každém případě v roce 1461 jeho po druhé 

ovdovělá manželka Markéta von Kotzau Ostroh prodala Kašparovi Junckerovi, který však byl 

manželem Vilémovy příbuzné Anny, neteře Matesa Šlika, takže statek zůstal doslova 

                                                                                                                                                                                     
uf dem slos noch ewr n[...] wider zurichtet und pawett, auch ewr hofstat avs hofs mugt ir an purck alhie 

verkauffen, denn wie wir ewrn gnaden Nutz der gpt[?] lieb vil dinst tun mechten, thun wir gern.“ 
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 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 495, kart. 365, sg. A2171/1, k témuž také SOkA Cheb, Archiv města 

Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2185/48. 
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v rodině.
210

 Anna Junckerová, rozená Šliková, podržela statek i po manželově smrti v roce 

1474, i přes to, že její nárok byl zpochybňován a o Ostroh usiloval Burian II. z Gutštejna. 

Kromě něj projevil o statek jako o odumřelé říšské léno císař Fridrich III. Anna se zasloužila 

o výstavbu pozdně gotického kostela sv. Wolfganga, ve kterém je spolu se svým manželem 

pochována.
211

 Po její smrti a smrti jejího syna Františka se dostal na čas do držby statku její 

bratranec Mikuláš Šlik, který však statek v roce 1497 prodal.
212

 

Uvedený nástin však dostatečně potvrzuje závěry předchozího výzkumu zaměřeného 

na společenský vzestup Šliků, že rod se na konci 14. století začal teprve zařazovat mezi 

chebský patriciát, dříve však než si mohl ve strukturách města získat trvalejší pozici, podařil 

se mu přesun o úroveň výš mezi šlechtu. Vazba na město konkrétně ve věci místa pobytu byla 

tímto postupem výrazně oslabena. 

 

2.4. Rytíři z Lažan 

 

K problematice nejstarších dějin a původu rodu se váže i používání predikátu. 

Titulatura hrabat Šliků z Pasounu a Holíče, jak vystupují v pramenech od roku 1503,
213

 je 

výsledkem složité konstrukce, kterou představitelé rodu obtížně uváděli v život téměř po celé 

15. století. O jakémkoliv přídomku není v nejstarších známých dokladech o rodu ani zmínka. 

Pokusy Heinricha Gradla a Artura Zechela naznačující možnou souvislost chebských Šliků 

s několika postavami z 13. a 14. století z vogtlandského a lipského regionu jsou pouhými 

hypotézami,
214

 které jsou často založeny na podobnosti jména Schlick s jinými jmény. Často 

je však pojítkem rodu s těmito postavami výskyt predikátu „von Lazan/von Lasan“, o kterém 

bude pojednáno níže. V nejstarším doloženém záznamu o existenci rodu v knize městské 

berně, tzv. losungy z 22. srpna 1390 je uvedena varianta příjmení „Slick“, a to bez 

jakéhokoliv přídomku.
215

 V následujících letech se vyskytuje v několika variantách nejčastěji 

jako Sligk, Slik, Slyk. Teprve mnohem později se objevuje predikát von Lazan/von Lasan, 
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přičemž vysvětlení jeho původu je problematické. V úvodní kapitole bylo již zmíněno, kam až 

historické bádání tento titul dokázal svést (záměna s Bechyňskými z Lažan). Již v roce 1882 

předložil Henrich Gradl hypotézu, že predikát von Lazan/von Lasan se vztahuje k vogtlandské 

vsi Oberlosa, ležící mezi Olešnicí a Plavnem. K predikátu se dle jeho teorie měli Šlikové 

vrátit v padesátých letech 15. století, kdy rod získal na významu a potřeboval zdůraznit svou 

vlastní rodovou tradici právě renesancí zapomenutého predikátu odkazujícího na rodový 

původ.
216

 Obnovení právě tohoto predikátu mělo být podloženo získáním dvora v Lažanech 

na Chebsku, který Šlikové získali v roce 1434 od waldsasského kláštera.
217

 Na tento závěr 

navázal Artur Zechel, který přinesl další doklady užití predikátu již ve dvacátých a třicátých 

letech. Zmíněná hypotéza se objevuje v další literatuře spíše vlivem setrvačnosti, ale 

uspokojivé vysvětlení zatím nepřišlo. Situaci komplikuje, že se predikát objevuje v listinách 

Kašpara a jeho bratří, které již byly odhaleny jako falza či jde o listiny dochované 

v pozdějších potvrzeních.
218

 Nový pohled nepřinesl ani výzkum Petra Elbela a Andrease 

Zajice, kteří se jako poslední komplexně věnovali šlikovským falzům. 

První doklady predikátu von Lazan/von Lasan jsou značně problematické.
219

 

V chebském prostředí se objevuje tento predikát ve spojitosti Jindřichem Klette z Lažan 

(Heinrich Klette von Lasan), komturem řádu německých rytířů v Chebu,
220

 příbuznost 
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řádového kněze od sv. Jana se Šliky je však neprokázaná. I další spojitost predikátu z Lažan 

se Šliky je obtížná. Dle datace je prvním dokladem listina vydaná pro Kašparova otce, strýce 

a synovce z roku 1426, kterou měl král Zikmund pro oba bratry zaručit říšskou ochranu a 

osvobodit je od všech cizích soudů a cel.
221

 Obsah listiny je však dochován jako záznam 

v říšském registru „O“ potvrzení Fridricha III. ze srpna 1442, kdy se predikát začíná 

pravidelněji objevovat, a dokonce i nejradikálnější obhájce pravosti šlikovských falz Artur 

Zechel uznával možnost, že predikát byl doplněn až v době vydání konfirmace.
222

 Ve světle 

nového výzkumu navíc není pochyb, že původní listina je právě falzem,
223

 z čehož vyplývá, 

že rok konfirmace může být i rokem vzniku obsahu listiny. V tomto případě tak nelze užití 

predikátu „von Lazan“ chápat jako jeho nejstarší výskyt. Zajímavější je z tohoto pohledu 

listina z 25. února 1429, kterou děkuje Zikmund Lucemburský městu Erfurt za pomoc 

poskytnutou městu Chebu. V mandační poznámce je podepsán „Caspar Sligk de Lazano“.
224

 

Tato listina představuje jediný zatím známý doklad použití varianty predikátu ve dvacátých 

letech 15. století. I nadcházející třicátá léta nejsou pro užívání predikátu bez obtíží. 

Ke dni 25. listopadu 1431 je datován notářský instrument o milánské korunovaci Zikmunda 

železnou korunou Lombardie, ve kterém je Kašpar Šlik titulován jako „Caspar Sligk de 

Lozano vicecancellario imperii burgravio in Eger“.
225

 Ke dni 31. května 1433 je uváděn 

v mandační poznámce Kašpar Šlik jako miles, což souvisí s aktem pasování na rytíře během 

římské císařské korunovace, ovšem bez použití predikátu.
226

 Napříště je predikát uveden 

v případě záznamu z roku 1432, pod kterým je v matrice boloňské univerzity zapsán 

Kašparův bratr Mates jako „strenuus et famosus vir d. Matheus Slyk de Lazono“.
227

 

Z chebských pramenů je k dispozici nedatovaný list Viléma Šlika ze Žeberka chebské 

radě, jehož post quem je rok 1436, kdy Vilém Šlik hrad Ostroh (Seeberg) získal od svého 
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strýce Kašpara Šlika.
228

 Pokud by se jednalo skutečně o doklad ze třicátých let, bylo by to 

nejstarší dochování predikátu v chebských pramenech, s největší pravděpodobností se ale 

jedná o doklad pozdější. Ve vidimu z roku 1453 je dochováno povýšení bratří Kašpara Šlika 

Zikmundem Lucemburským do stavu svobodných pánů datované k 1. říjnu 1434 a ve vidimu 

z roku 1454 je dochované povýšení bratří Kašpara Šlika Fridrichem Habsburským do stavu 

svobodných pánů datované k 31. květnu 1442, nově označené jako falza vzniklá nejpozději 

do roku 1453 připisovaná Matesu Šlikovi.
229

 V obou vidimech o dvou nikdy neproběhnuvších 

aktech zaujme právě užití predikátu „von Lazan“. V listině datované do roku 1434 je užito 

ve formě „Šlik z Lažan“, ale v listině datované do roku 1442 je použit ve tvaru „z Lažan, 

řečený Šlik, což byla forma užívaná Matesem Šlikem na přelomu 40. a 50. let 15. století. V 

této souvislosti je zapotřebí upozornit, že užívání a prosazování predikátu „z Lažan“ ve formě 

„von Lazan“ je spojeno zejména až s Matesem Šlikem, který jej od září 1442 začal 

s důsledností používat pro svoji osobu.
230

 

Matesovo preferování predikátu je zřetelné například v případě zmíněné listiny z 31. 

května 1442, jejíž znění je dochováno ve vidimu z ledna 1454. Predikát ve formě „z Lažan, 

řečený Šlik“ je užíván pouze v případě kancléřových bratří, v jedné části se o nich hovoří 

pouze jako o „dřívezmíněných z Lažan“,
231

 naproti tomu jejich bratr Kašpar je titulován 

výhradně jako „edelle Caspar, herre zur Weiskirch(e)n“.
232

 Později je listinně doložené užití 

predikátu pro Matesa k dispozici v listině z 2. července 1443, kterou byl rytíř „Mates Sligk 
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von Lazan“ přijat ke dvoru krále Fridricha.
233

 Nové závěry Petra Elbela posouvající vznik 

části falz Kašpara Šlika, jmenovitě hraběcích listin až do roku 1442 a jejich potvrzení ještě 

do doby pozdější
234

 se mohou stát podkladem pro hypotézu, že predikát je výsledkem 

falzátorské spolupráce obou bratří. Je-li rok 1442 rokem, ve kterém Kašpar Šlik dopracoval 

koncepci o povýšení na hraběte z Bassana, je rok 1442 zároveň rokem, ve kterém predikát 

z Lažan začíná v rodě Šliků a zejména u Matesa Šlika hrát zásadnější roli, a to tak zásadní, že 

v určité době znamená tento přídomek pro Matesa více než rodové příjmení, které 

v subskripcích odsouvá na druhé místo. Již Otto Hufnagel a po něm Paul-Joachim Heinig 

ve svých studiích vznesli podezření, že na vzniku falz, příp. na manipulaci s listinami se 

zřejmě podílel Kašparův bratr. Matesovi byla přisuzováno provedení úpravy hraběcích listin, 

ve kterých bylo změnou příjemce privilegia z Caspar Slik et heredes na Caspar Slik et fratres 

provedenou nejpozději v roce 1453
235

 dosaženo přesunu prospěchu vyplývajícího z listin na 

Kašparovy bratry, zejména na Matesa Šlika a tím pádem jeho potomstvo. Posun datace vzniku 

listinných falz do čtyřicátých let 15. století tuto participaci na manipulaci s listinami může 

zřejmě ještě rozšířit. Indicií zde může být právě prosazování nejasného predikátu von Lasan 

do písemností datovaných před rok 1442, protože nemůže být pochyb o tom, že používání 

přídomku bylo součástí koncepce urozenosti prosazované Matesem Šlikem. Opět v této 

souvislosti stojí za připomenutí, že odkaz na rodinu „de Lazana“ byl z nějakého důvodu 

zařazen i do Piccolominiho kroniky vzniklé až dlouho po Kašparově smrti. Zda bylo užívání 

predikátu jen oživením starší rodové tradice, jak se domníval již Gradl, či pouhé zdůraznění 

vybájeného „archaického původu“ nebo cílené budování vazby k nějaké říšské rodině či 

panství zůstává zatím otázkou. 

Existují však i případy, kdy je použití přídomku „z Lažan“ vysvětlitelné ještě 

obtížněji. Jedním z takových případů je užití titulu von Lasan/von Lazan u Kašparova 

nejmladšího bratra Františka z roku 1447, který je s ním uveden v matrice boloňské univerzity 
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jako Francisco Slick de Lusana Pataviensis.
236

 Domnívám se, že tento přídomek se vztahuje 

bez pochyby k Bassanu del Grappa. Stejnou souvislost s Bassanem předpokládám i užití titulů 

a predikátu v matrice lipské univerzity z roku 1464, kde vystupují dva příslušníci rodu: 

Matesův syn Jeroným jako nobilis dominus Ieronimus Sligk de Lasano comes et dominus 

Novicastri et Stolbergk a zatím genealogicky blíže neurčený Jiří Šlik zapsaný jako generosus 

dominus Georius Sligk de Lasano comes et dominus Novicastri etc. atque miles. V roce 1471 

je na stejné univerzitě v zimním semestru za polský národ zapsán další z Matesových synů 

Kašpar jako Caspar Schligk comes ac dominus Novicastri et Stolburgk.
237

 Elbel a Zajic však 

souvislost predikátu von Lasan s vazbou na Bassano odmítají a použití titulu comes vztahují 

k titulu lateránského falckrabí, kterýžto titul Šlikové užívali na základě listiny z 8. srpna 

1433.
238

 Přesto se mi zdá jako přijatelnější řešení, že v těchto případech se může jednat 

o deklaraci vztahu k hraběcímu titulu spojeného s Bassanem, i když zřejmě nikoliv 

o prosazování nároku na toto hrabství. Do stejné kategorie související s hraběcím titulem 

z Bassana náleží zřejmě i forma užitá v matričním zápisu lipské univerzity ze zimního 

semestru roku 1500, pod kterým je Štěpán Šlik veden jako dominus Stephan Schlick de 

Weisskirchen et Elbogen, de Lastina comes.
239

 Zmíněné doklady podporují alespoň částečně 

tezi stručně představenou v mé diplomové práci,
240

 že predikát von Lasan/von Lazan souvisí 

s prosazováním nároku Šliků na Bassano del Grappa. Ve světle nových poznatků jsem však 

nucen toto striktní tvrzení revidovat a jsem nucen konstatovat, že navržená hypotéza byla 

příliš odvážná. 

                                                           
236

 KNOD, Gustav C., Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562), Biographischer Index zu den Acta nationis 

germanicae universitatis Bononienses., R. v. Deckers Verlag, 1899, s. 496. 
237

 Matrikel der Universität Leipzig I, Die Immatrikulationen von 1409–1559, hrsg. von Georg ERLER, Leipzig 

1895, s. 247, 284. 
238

 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: 

Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 136, pozn. 207, dále s. 146–151. 
239

 Matrikel der Universität Leipzig I, Die Immatrikulationen von 1409–1559, hrsg. von Georg Erler, Leipzig 

1895, s. 436. V této souvislosti je zapotřebí prověřit, zda je totožný se Štěpánem Šlikem doloženým v Řezně v 

církevních postech. Steffan Slickh, Herr zu Weissenkirchen je roku 1506 doložený jako kanovník (Domherr) v 

Řezně a roku 1511 je Steffan Slickh, Graf zu Passau, Herr zu Weissenkirchen und Altherr des Doms zu 

Regensburg (Die Urkunden-Regesten des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg, hrsg. von 

Joseph Schmid, 1. Bd., Regensburg 1911, č. 1567, č. 1688). Otázka, zda církevní kariéra předcházela jeho 

návratu do vlasti, kariéře horního podnikatele a sňatku s Markétou Pluhovou z Rabštejna (1521). Řezeňského 

kanovníka zmiňuje též JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice V, Domažlice 2005, s. 105. S ohledem na 

skutečnost, že tento Štěpán je zmíněn již roku 1500 jako kanovník, je nepravděpodobné, že by se jednalo o 

zakladatele Jáchymova. 
240

 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové, majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, 

diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 15–16. S tímto závěrem ale výslovně nesouhlasí 

ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ Karriere Kaspars 

Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: Mediaevalia 

Historica Bohemica 16/1, 2013, s. 136. 



79 
 

V první řadě je nutné revidovat tvrzení, že užívání podobně znějícího predikátu mělo 

sloužit jako podpora nároku na panství. Odpovědi na otázku nabízí totiž pátrání nad tím, kdo 

se snažil vazbu k hrabství Bassano prosazovat. V případě kancléře Kašpara Šlika je užití 

hraběcího titulu doloženo v mandační poznámce listiny ze 4. června 1433 ve tvaru 

cancellarius et comes ac capitaneus terrarum Egre,
241

 což zřejmě skutečně souvisí pouze 

s purkrabstvím chebským. Používání predikátu z Lažan Kašparem Šlikem ve formě de Lazano 

a de Lozano v letech 1429, 1431 a 1433,
242

 je nejasné. Skutečnost, že dle falešné darovací 

listiny obdržel Kašpar Bassano darem roku 1431, sice nijak právě s ohledem na nepravost 

listiny vzniklé až v roce 1437 nesnižuje možnost, že Kašpar Šlik mohl od Zikmunda 

Lucemburského získat příslib, příp. zápis panství Bassano již v roce 1429, přesto se v této 

věci pohybujeme na úrovni nepodložených hypotéz. Mnou navržená teze předpokládala, že i 

v případě Bassana – jak uznávají i Elbel a Zajic – by se mohlo jednat o situaci analogickou 

například se zápisem hradu Vigevano a dalších, které byly v držení třetí strany, a panovník 

jejich zápisem poskytoval příjemci listiny právo na vydobytí těchto zisků. Teprve později měl 

Šlik s Bassanem svůj osud spojit zásadněji a změnou původního zápisu na darování a 

vznikem falešných hraběcích listin z něj měl učinit jádro svého „italského“ panství. Predikát 

de Lazano a de Lozano v německé variantě von Lasan/Lazan měl dle mého tehdejšího názoru 

tuto spojitost s italským panstvím zdůraznit. S ohledem na skutečnost, že původní listina 

z roku 1431 neexistuje, navrhl jsem možnost, že k příslibu panství mohlo dojít již dříve, tedy 

již v roce 1429, čímž jsem vysvětlil výskyt podobně znějícího predikátu v této době. Jelikož 

není známo, zda Kašpar Šlik v roce 1437 svůj nárok na Bassano během jednání s Benátskou 

republikou podložil již falešnými podklady či původní listinou z roku 1431,
243

 zdála se mi 

možnost existence staršího písemného oprávnění k panství možná. Vzhledem k tomu, že 

Zikmund Lucemburský byl po celou druhou polovinu dvacátých let 15. století až do uzavření 
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pětiletého příměří v červnu 1433 s Benátskou republikou ve válečném stavu,
244

 mohl zápis 

Bassana být součástí výše zmíněné panovníkovy strategie odměňování svých věrných na úkor 

znepřátelených říšských panství. Tento konstrukt podporuje i skutečnost, že s nároky 

na Bassano vystoupil vůči Benátkám Kašpar Šlik poprvé v roce 1437 až s blížícím se koncem 

příměří. 

V rámci revidovaného pohledu na používání predikátu z Lažan se stále domnívám, že 

v některých ojedinělých případech predikát Lasan může znamenat Bassano (např. de Lastina 

comes). Vlastní Lasan však zřejmě znamená jinou svébytnou a možná dokonce neexistující 

lokalitu, se kterou Šlikové spojovali svůj archaický „říšský“ původ. Vzdálená podobnost obou 

slov mohla při vhodném použití nenásilně evokovat dle potřeby obě lokality. Nezanedbatelná 

je v této věci i skutečnost, že oba predikáty si navzájem nekonkurují a každý z nich je užíván 

v odlišném období: z Lažan (1429) 1442 – pol. 80. let 15. století (éra Matesa Šlika), 

z Passounu (z Bassana) od 1503. Význam lokality Lasan zejména pro Šliky pod Matesem 

Šlikem jednoznačně dokládá upřednostňování predikátu před nelichotivým rodovým 

příjmením Schlick. V této souvislosti závažný názor vyslovili Petr Elbel a Andreas Zajic, kteří 

počátek užívání predikátu de Lasan(o) kladou do souvislosti s pasováním Kašpara, Matesa a 

snad i Viléma na rytíře v den Zikmundovy římské císařské korunovace dne 31. května 

1433.
245

 Jejich hypotézu však mírně nabourává výše uvedená skutečnost, že s výjimkou 

výskytů z roku 1429 spojeného přímo s Kašparem, notářského instrumentu z roku 1431 a 

matričního zápisu z roku 1432, pochází pravidelně doložené užívání predikátu až z roku 1442, 

které tedy spíše než na pasování na rytíře ukazuje na období nástupu Matesa Šlika ke dvoru 

saského vévody Fridricha. Jelikož je jeho užívání významně spojeno s osobou Matesa Šlika a 

výskyt u dalších členů rodiny není tak častý, je možné konstatovat, že doplnění rytířského 

titulu o predikát odkazující k saskému prostředí souvisí s orientací Šliků na wettinský dvůr. 

V případě Matesovy osoby se velmi často setkáváme se zmíněnou variantou titulatury: 

Mates z Lažan, řečený Šlik (Mathes von Lasan, genant Sligk), která nemá u dalších 

příslušníků rodu paralelu, přičemž tuto formu začal Mates Šlik užívat pravidelně od února 

1450. Mates z Lažan, řečený Šlik se tak objevuje v pramenech na sklonku života svého bratra 

Kašpara Šlika, a pod tímto jménem se v pramenech vyskytuje až do osmdesátých let 

15. století. Užívání predikátu von Lazan v chebských pramenech končí s Václavem Šlikem
246
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a Matesovými syny
247

 ve druhé polovině osmdesátých let 15. století.
248

 V této souvislosti je 

zřejmě důležité připomenout zjištění Uwe Trespa, že Václav Šlik byl jediným Šlikem, který 

po roce 1503 nepřijal hraběcí titul a i nadále až do konce života (asi 1506) používal pouze 

titul Herr von Weisskirchen, Burggraue zu Eger, Herr zu Hertemberk.
249

 

Přestože lokalita Lasan je možná neexistující lokalitou rodové „mytologie“, zdá se mi 

vhodné pokusit se hypoteticky o její lokaci. Již Heinrich Gradl si položil otázku, po lokalizaci 

zmíněných Lazan/Lasan. Jeho ztotožnění s vogtlandskou vsí Oberlosa, která není vzdálena od 

nejstaršího doložitelného místa původu Šliků ve vogtlandském Adorfu,
250

 mělo odkazovat na 

starší „zapomenutý“ predikát, ke kterému se Šlikové měli v době jejich opětovného vzestupu 

vrátit. Klíčovou otázku, proč se Šlikové k predikátu měli vrátit, nechává Gradl i později 

Zechel bez odpovědi. Ta se dle mého názoru skrývá zejména v již několikrát zmíněné osobě, 

která za prosazováním predikátu stála. Frekvence užívání predikátu z Lažan výrazně a 

prokazatelně roste za veřejného života Matesa Šlika. Kromě ojedinělých dokladů z konce 

dvacátých a začátku třicátých let, které by skutečně mohly spíše souviset se zkomoleným 

pojmenováním Bassana del Grappa, se začíná tento predikát objevovat až od roku 1442. Tedy 

v době, kdy Mates Šlik je sedmým rokem purkrabím v Lokti, čtvrtým rokem wettinským 

správcem ve Voigtsbergu a pátým rokem manželem šlechtičny pocházející z franckého rodu 

svobodných pánů ze Seinsheimu. Zmíněné skutečnosti nabízejí dostatečný základ k rozvedení 

stávajících domněnek. Stejně jako Kašpar Šlik musel i Mates v souvislosti se sňatkem řešit 

svůj původ, neboť na základě svatební smlouvy z roku 1437 došlo ke spojení rytíře a 

svobodné paní, i když povýšení jejího otce rytíře Erkingera ze Seinsheimu do stavu 

svobodných pánů a uvedení do držby panství Schwarzenberg se datovalo teprve od roku 

1429.
251

 Je možné se domnívat, že tento určitý stavovský handicap byl možným důvodem 

vzniku falza o povýšení čtyřech šlikovských bratří do stavu svobodných pánů datovaného 
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do roku 1434.
252

 Zjevných důvodů pro hledání starších urozených kořenů tak Mates Šlik měl 

právě v důsledku vlastní svatby dostatek. Je tak vcelku dobře představitelné, že se mu kořeny 

rodu v době, kdy zastával úřad ve Voigtsbergu v letech 1439–1446 a ve Vogtlandu trávil 

mnoho času, postupně nalézt podařilo. Navíc se jedná o stejné období, ve kterém Mates 

vstoupil do služby saského vévody Fridricha II. Používání predikátu od roku 1442 tak může 

mít i souvislost s deklarací sounáležitosti s regionem na vévodském dvoře. Na paměti v této 

souvislosti je třeba mít silnou vazbu Chebska s Vogtlandem, která se kromě kulturních, 

ekonomických a vojenských vazeb projevovala i silným příbuzenským spřízněním elit. 

Zejména v období 14.–16. století bylo Chebsko posíleno původně vogtlandskými rody 

(Sackové ze Starého Hroznětína, Rábové z Vildštejna, Cedvicové z Libštejna a Brambachu, 

Possekové z Hazlova, Feilitzschové z Vokova, Reitzensteinové ze Schönbergu, Sparneckové, 

Plavenští, Šlikové, Pelerové, Roderové ad.).
253

 Když Erich Wild ve své studii o Chebsku 

a Vogtlandu napsal, že posledním chebským pflegárem vogtlandského původu byl v letech 

1413–1416 Jindřich z Plavna, nebral v potaz, že i pflegár Mates Šlik mohl o svých kořenech v 

tomto regionu být přesvědčen.
254

 

Není také od věci připomenout, že jediným dokumentem 15. století, který Lažany 

alespoň nějakým způsobem lokalizuje, je Aeneas Silvio Piccolomini v Kronice České. 

V pojednání věnovaném kancléři Šlikovi přináší kromě collaltovského původu Kašparovy 

matky i informaci o původu Kašparova otce, který měl být „patre Theutonico natus, ex 

familia Lazana provinciae Franconiae“.
255

 S ohledem na vznik Kroniky České, který je 

datován až do období druhé poloviny padesátých let, tedy deset let po smrti Kašpara Šlika, je 

výčet zdrojů, ze kterých mohl Piccolomini čerpat poměrně omezený. Legenda o původu 

Kašparovy matky z rodu Collalto nebyla v té době zajisté běžně dostupnou informací, protože 

se nacházela na falešné listině o povýšení do stavu svobodných pánů z roku 1422 a 

na falešných hraběcích listinách datovaných k roku 1437 uzamčených v truhle šlikovského 

archivu, na tehdy již možná neexistující listině datované k 21. srpnu 1431 o darování Bassana 

a v říšských registrech obsahující kopie zmíněných listin. Vedle možnosti, že Eneáš znal tuto 

informaci přímo od Kašpara či ji vyčetl z říšských register, není zanedbatelná i varianta, že 

sám Mates Šlik mohl být zdrojem, který mohl Piccolominiho na tyto „skutečnosti“ upozornit. 
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Zatímco v případě informace o původu matky měl Piccolomini alternativní zdroj (Kašpar, 

registra), v případě franckého původu otce je však zdrojem nepochybně francký šlechtic 

Mates z Lažan, řečený Šlik. Piccolominiho lokalizace původu otce do Frank navíc 

koresponduje s původem Matesovy manželky a otevírá tak otázku po možných Lažanech na 

území Frank, kterými by čistě hypoteticky mohla být obec Regnitzlosau.
256

 

 

Ve světle výše uvedeného je tedy korigována výrazná hypotéza mé diplomové práce, 

že užívání predikátu von Lazan/von Lasan souvisí s prosazováním nároku na panství Bassano 

del Grappa. Podobnost toponym Bassano/Passawn/Passaun/Lazano/Lazan/Lasan nutně vedla 

k tomu, že v některých případech se skutečně může jednat o pojmenování italského Šlikova 

hrabství, v případě užívání titulu Matesem Šlikem se však s jistotou jedná o jinou lokalitu, 

ležící snad ve Vogtlandu (Oberlosa), či nedaleko ve Francích (Regnitzlosau). Jediný 

dokument, který doslova na jedné listině zaznamenává obě lokality vedle sebe, je dochován až 

z poloviny sedmdesátých let 15. století. Jedná se o první listinně dochované podělení mezi 

členy šlikovského rodu sepsané 20. dubna 1472. Známo je až z vidimu z roku 1475, 

vytvořeného na žádost Matesa Šlika waldsaským opatem Mikulášem.
257

 V dochovaném znění 

listiny se totiž vedle sebe objevuje jak varianta von Lazan/von Lasan v titulatuře několika 

příslušníků rodu Šliků: „Mathes vnd Ventzlav Slick von Lazan“ i „Michel Slick von Lasan“, 

tak i pojmenování vlastního hrabství Bassano: „dy Graffschaft zu Passawn“. Zmíněná listina 

tak představuje jasný doklad rozdílnosti obou míst ve vnímání šlikovského rodu v polovině 

sedmdesátých let 15. století. Dále rodové dělení přináší i zcela nezvratný doklad zájmu Šliků 

o nároky na některé podstatné Kašparovy zisky za hranicemi zemí Koruny České; kromě 

Bassana je to Confluentia v Pavii a země Wenden.
258

 Tento aspekt územních ambicí je však 

pojednán až v souvislosti s hledáním rodové rezidence. Na závěr je tak možné konstatovat, že 

se dílem potvrdila platnost staršího závěru Gradlova, že predikát z „Lažan“ zřejmě odkazuje 

na starší původ Šliků. Zde se však není dle mého názoru možné spokojit s jednoznačnou 

lokalizací do vsi Oberlosa ve Vogtlandu, ale je za potřebí hypotetický rámec možného původu 

ještě rozšířit, například o francké Regnitzlosau. Zanedbatelnějším dílem zůstává v platnosti 
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můj závěr, že varianty názvu de Lazano, de Lozano či de Lastina mohou odkazovat k panství 

Bassano.
259

 Kromě toho však může predikát odkazovat i na lokalitu neexistující, udržovanou 

pouze v rodové tradici, jejímž smyslem je deklarace sounáležitosti se saským regionem, kam 

se Šlikové orientovali.  

 

 

2.5. Kašpar Šlik († 1449) – kancléř tří císařů a „hrabě z Bassana“  

 

Obraz kancléře Kašpara Šlika zůstává prozatím v českém povědomí velmi 

rozporuplný a spíše negativní. Podstatným handicapem pro Kašparovo hodnocení byl 

v minulosti jeho německý původ a úzké propojení se Zikmundem Lucemburským. Stejné 

odsouzení si zasluhovalo jeho údajné prospěchářství. Žádný z českých historiků mu neubíral 

schopnosti, ale sympatie pro něj nalezl jen málokdo. Jakožto nejvýstižnějšího zástupce 

recepce osobnosti Kašpara Šlika v české historiografii 20. století je nutné zmínit Rudolfa 

Urbánka. Zajisté není od věci si jeho zhodnocení plné rozporů připomenout: „Syn chebského 

obchodníka prodělal úžasnou kariéru. Jeho obratnost mu pomáhala v kanceláři Zikmundově, 

do níž 16letý vstoupil, stoupati od stupně k stupni, až r. 1433 stal se císařským kancléřem a v 

tomto postavení se udržel i za Albrechta II. přes odpor kurfiřtů a potom, po krátké pause též 

za Fridricha III. Šlik dovedl jednati s lidmi nejrůznějšími a působiti na ně svým slovem, ne 

sice zdobným a bohatým, za to však pádným, přirozenou výmluvností, jež výborně se dovedla 

přizpůsobiti situacím i osobám, při čemž mu velmi pomáhala i jeho znalost jazyková, neboť 

kromě své mateřštiny němčiny, a nezbytné latiny mluvil i česky a polsky. Eneáš Silvius, jenž s 

ním několik let prožil a jemuž kancléřova přízeň upravovala jeho vzestup, charakterizoval 

výstižně Šlika jako muže, jenž ke všemu, cokoli činil, jakoby byl zrozen, a jeho nadání zve 

čilým, hybným. Štěstí Šlikovo nezůstalo za jeho nadáním. Dosáhl hodností – r. 1433 byl 

jedním z rytířů, jež Zikmund pasoval při své korunovaci v Římě na mostě přes Tiberu – jmění i 

významných statků. Nabyl v Čechách Loketska, jež mu zastavil Zikmund 27. září 1434, 

purkrabství Chebského i Holíče v Uhrách, stal se chotěm Anežky, kněžny Olešnické, a v jeho 

rukou se sbíhaly, po případě zadrhovaly i rozvíjely, jak to bylo právě vhod jemu a jeho 

prospěchu, politické nitky z dvorů italských, od kurie i z Basileje, z Němec, z Francie i z 

Burgundska. Moc lákala k zneužití, a svodům jejím Šlik neodolal. Nezapřel v sobě ani na 
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výsluní moci syna kupcova: politika měnila se mu v obchod. Byl větším diplomatem než 

politikem. Nešel za nějakou politickou myšlenkou, jež by ho, ať ve formě hesla nebo v 

praktickém již rozřešení, přežila, leč jen za svým prospěchem, jímž se dával říditi a vésti ve 

velké i malé politice. Připomínal tím svého přítele Oldřicha z Rožmberka, jemuž se podobal i 

tím, že jeho egoismus se nezastavoval ani před falšováním listin, při čemž mu kromě jeho 

veliké znalosti lidí a poměrů pomáhalo i jeho úřední postavení. I u Šlika sice najdeme 

sympatické rysy, ale ty se ho týkají více jako soukromníka, než jako politika a diplomata: 

galantní světák z mládí stal se později něžným manželem i otcem; též o své bratry dovedl se 

energicky starati, jak zvláště ukázal ve sporu o Freisinské biskupství pro jednoho z nich, 

kterýž spor dal jeho soupeřům na dvoře královském příležitost k jeho pádu. Avšak i zde 

egoistický rys převládá, a tak i starost o rodinu není vlastně než výrazem jeho sobectví, 

rozšířeného tu na osoby mu nejbližší. Jestliže Eneáš Silvius se zmiňuje o jeho zvláštní dobrotě, 

je to jistě uznalé od něho, jemuž Šlik tolik dobrého prokázal; ale nebyla vlastně laskavost 

Šlikova jen jinou formou egoismu, skrývající se pod závojem blahovůle, jež dává i jiným 

užívati darů života, zdánlivě nezištně, z pouhého požitku rozdávati, ale v podstatě hledí si tím 

získati a k sobě připoutati nové přátele? S tím souhlasí i jeho požitkářství, jež v pozdějších 

letech se projevuje hlavně zálibami gastronomickými, na něž Šlik nezapomíná ani v chvílích 

nejvážnějších. Proto jest pochopitelno, že jeho poměr k českým záležitostem byl určován 

hlediskem čistě osobním, ohledem na jeho spor s Ilburky o Loketsko, o němž se ještě dále 

stane zmínka: od Oldřicha z Rožmberka žádá si v té věci pomoci a je ochoten oplatiti mu ji 

podporou jeho žádosti ke králi Fridrichovi. Spor o Loketsko jest pojítkem mezi nimi.“
260

 

Myslím, že je na první pohled zřejmé, že vůči Kašparu Šlikovi zde vyvstává osten kritiky, 

který v důsledku každý jeho čin hodnotově interpretuje jako negativní. Pohlédneme-li na 

skutečnost, že vyhraněná kritika autora nedokončeného díla o době poděbradské jde značně za 

rámec pozitivistického přístupu aplikovaného na zmíněné zpracování Českých dějin, ukazuje 

se zřetelně, že autorova averze vůči Šlikovi je silnější než jeho metodické stanovisko. 

Vytvoření výšeuvedeného obrazu vyplývá z konceptu národních dějin, stejně jako 

z postupného formování historické osobnosti kancléře, které bylo předloženo v úvodní 

kapitole této práce. Abstrahujeme-li od negativního soudu, se kterým je pohlíženo na činy a 

postoje, které zajisté z hlediska morálky vyžadují odsouzení (prospěchářství, falšování), ale 

které byly nedílnou součástí běžné praxe a celé řadě historických osobností nikdy vytýkány 

nebyly, zjeví se i v tomto popisu postava, jejímž charakteristickým adjektivem je schopný. 
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V následujících řádcích proto bude věnován prostor životnímu příběhu Kašpara Šlika, 

zejména se zaměřením na jeho vazby k panovníkovi, dvoru a vlastní rodině. Jelikož v prvních 

dvou tématech probíhá v současné době výzkum spojený s falzátorskou činností, nelze 

považovat níže řečené závěry za finální a je pravděpodobné, že některé z nich budou časem 

revidovány. 

 

Kašpar Šlik, kancléř císaře Zikmunda Lucemburského, králů Albrechta a Fridricha 

Habsburských, skvělý diplomat a politik, jeden ze synů Jindřicha Šlika, je osobností, která 

stojí za vzestupem rodu. Příznačná pro něj byla snaha o shromažďování majetku movitého, 

ale i nemovitého, který směřoval ke koncepci vytvoření či získání rodového panství. Místa, 

kam při tomto úsilí směřovaly Kašparovy zraky, bylo možné nalézt v Českých zemích (okolí 

rodného Chebu), Horních Uhrách a v Rakousku (okolí Vídně). Osobnost Kašpara Šlika je 

tématem na několik monografií i tématem pro román a je nutno přiznat, že pokusy o obé už 

vznikly.
261

 Posledním příspěvkem k jeho osobnosti je již vzpomínaná obsáhlá studie Petra 

Elbela a Andrease Zajice, která skutečný i skutečný života běh kancléře pojednala ze dvou 

pohledů – všeobecně historického a z pohledu pomocných věd historických.
262

  

V první části studie přináší oba historici kritický životopis Kašpara očištěný od 

přívažků vycházejících z falz. S ohledem na skutečnost, že první část studie je 

nejmodernějším a nejkritičtějším pokusem o popsání života kancléře, pokládám za nutné 

jejich závěry zde shrnout, protože v současné chvíli předkládají nejobjektivnější biografii 

Kašpara Šlika. Než však bude přistoupeno k rekapitulaci kancléřovy biografie, předložím 

následující úvahu. Týká se otázky narození Kašpara Šlika. Rozsáhlý výzkum nejstarších dějin 

rodu Šliků prokázal, že v generaci Kašpara Šlika a jeho otce Jindřicha žilo v Chebu více osob 

tohoto příjmení, u kterých i přes úpornou snahu historiků není možné příbuzenství s budoucí 

šlechtickou rodinou prokázat. Řada nejasností nadále přetrvává i u osob, jejichž příbuzenský 

vztah považovalo dosavadní bádání za bezpečně doložené (zejména mám na mysli níže 

pojednanou problematiku osobnosti bratra Mikuláše, u nějž vzhledem na četnost tohoto 

křestního jména neexistuje vždy jistota, zda se v pramenech jedná o jeho osobu). Na základě 

dosavadního genealogického výzkumu je možné pro tuto chvíli přijmout fakt, že Kašpar Šlik 
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měl následující sourozence: Erharta, Mikuláše, Matese, Jindřicha, Františka a Annu. Zda mezi 

sourozence patřil i Vilém Šlik pokládám za nepotvrzené. Jestli by mohl být dalším 

sourozencem Kryštof Šlik, který byl o rok později než Kašpar imatrikulován na univerzitě 

v Lipsku je rovněž nepotvrzená hypotéza, navržená a zároveň revidovaná Zechelem.
263

 Nově 

nalezený doklad o poručnictví Jindřicha Šlika nad Leupoldem Lomanerem před rokem 1393 

nově otevírá otázku dat narození Jindřichových potomků, u kterých se časové rozmezí 

pohybuje kolem 20 let. Není jasné, který ze sourozenců je nejstarší, navrhované pořadí by 

mohlo být od počátku 90. let 14. století: Erhart, Kašpar nebo Mikuláš nebo Anna
264

 a s delším 

časovým odstupem další bratří Mates (asi 1410),
265

 Jindřich (1411/1412)
266

 a František,
267

 

přičemž všichni tři naposled jmenovaní byli původně určeni pro duchovní dráhu.  

Datum narození Kašpara Šlika není známo, v současnosti je přijat za platný Zechelův 

předpoklad, že se budoucí kancléře narodil v Chebu Jindřichovi Šlikovi kolem roku 1396 a 

tento časový horizont přejal nejnověji i Franz Fuchs do Neue deutsche Biographie.
268

 

Domnívám se, že předtím, než bude pozornost věnována výsledkům nejnovějšího kritického 

výzkumu života Kašpara Šlika je zapotřebí se postavit k problému, který se nabízí a zatím byl 

kritickým dějepisem až ostentativně přehlížen. Jedná se totiž o hypotézu, zda Kašpar Šlik 

nemohl být levobočkem Zikmunda Lucemburského. Tato zcela nepodložená a skandálně 

znějící možnost by přinesla vysvětlení celé řadě úskalí spojených s biografií této osobnosti. 

Hypotéza v sobě skrývá řadu slabin, ale připuštění její teoretické možnosti by přineslo 

odpověď na celou řadu otázek (císařem schválený nerovnorodý sňatek s kněžnou, velkolepá 
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úřední kariéra, velká volnost v kanceláři, tolerování manipulací s listinami).
269

 Největší 

slabinou této úvahy je právě otázka Chebu, v jehož okolí není pobyt Zikmunda mezi lety 

1390–1400 doložen, což bortí představu románku v této lokalitě.
270

 Naopak tato skutečnost 

otevírá otázku, proč by byl Kašpar Šlik dán na výchovu do nevýznamné rodiny v Chebu, 

pokud by Kašpar Šlik byl výsledkem Lucemburkova milostného vzplanutí. Nastíněnou 

úvahou se samozřejmě spouští lavina dalších otázek, z nichž jedna může znít, zda právě 

vzestup bezvýznamné rodiny nemůže souviset s adopcí „urozeného“ bastarda. V nastíněné 

souvislosti by však například Kašparovo chimérické lpění na urozeném původu (Collalto) 

získalo poměrně snadné vysvětlení. Stejně tak pojmenování synů Václav a Zikmund by 

nebylo nutné vysvětlovat jen vděkem k Lucemburskému rodu. Odpovědi na nastolené otázky 

spíše než prameny by však mohlo přinést prozkoumání ostatků Kašpara Šlika, které však jsou 

v tuto chvíli ztraceny v kostele Am Hof ve Vídni, stejně jako jsou neznámo kde ztraceny 

ostatky jeho synů a dcer i jeho vnuků. 

Pro tuto chvíli je tedy nutné se smířit s tím, že první známou písemnou zmínkou o 

životě Kašpara Šlika je záznam v matrice univerzity v Lipsku ze zimního semestru 1413, ve 

které se nachází údaj o imatrikulaci Caspara de Egra za bavorský národ.
271

 Vstup Kašpara 

Šlika ke dvoru krále Zikmunda je obecně předpokládán v roce 1415 během Kostnického 

koncilu, protože prvním dokladem přítomnosti u dvora je listina ze 13. srpna 1416 vydaná 

během cesty Zikmunda Lucemburského po západní Evropě, kterou král v Canterbury polepšil 

erb Jindřichu Šlikovi a jeho synu Kašparovi. Pokládal bych za vhodné i nadále nechat 

otevřenou otázku role, kterou mohl v příchodu Kašpara Šlika na kostnický koncil sehrát 

chebský „zpravodaj na kostnickém koncilu“ Erhart Šlik ml., pravděpodobně Kašparův bratr, 

jehož existence zůstala zachycena dvěma dopisy adresovanými chebské radě z března a dubna 

1415.
272

 V následujících letech 1416–1425 byl Kašpar Šlik v kanceláři činný jako písař a 

notář.
273

 Již v lednu 1418 byl přijat spolu s dalšími členy královy kanceláře mezi familiáře. Z 

let 1424/1425 pocházejí doklady o prvních ziscích pro Kašpara Šlika, kterými byla zpočátku 
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drobná odumřelá léna v Říši (Hesensko, Alsasko, Itálie). Za časů panování Zikmunda 

Lucemburského bývalo totiž zvykem, že vyšší úřední aparát sloužil králi jako finanční 

rezerva. Panovník za své četné dluhy u členů kanceláře ručil zápisy královského majetku, tedy 

zástavami panství.
274

 Z takovýchto panství plynuly obdařenému věřiteli další zisky, příp. 

vlastní zápisy sloužily jako obchodní artikl. Majetkový vzestup kancléře Šlika je spojen právě 

s takovýmito zápisy. V této souvislosti stojí za upozornění, že podle orientačního přehledu 

zástav zapsaných Zikmundem pánům, rytíře, městům a měšťanům se umístil do trojice rytířů 

zapůjčujících císaři nejvyšší částku přesahující 10 000 kop gr. (vedle Mikuláše z Lobkovic a 

Jakoubka ze Stříbra). Srovnávat se nemohl se Šternberky a Rožmberky, jejichž výše 

zapůjčené částky byla více než trojnásobná, přesto patřil kancléř Šlik do skupiny 11 pánů a 

rytířů, ve které každému byl císař zavázán za částku vyšší než 10 000 kop grošů. 

(Šternberkové, Rožmberkové, Půta z Častolovic, Kolovratové, Švihovští z Rýznberka, z 

Janovic a Vřešťova, Švamberkové, Ilburkové, Lichtenburkové, z Koldic).
275

 Dalším zdrojem 

příjmů Kašpara Šlika byly zisky plynoucí z dvorské služby a držby úřadů, spojené s dalšími 

oficiálními i méně oficiálními poplatky, které příslušník úřadu inkasoval za různá vyhotovení 

listin, jejich potvrzení, ale patří sem i celá řada darů, kterým si četní diplomaté snažili 

mocného muže říše naklonit. Přičemž je zapotřebí zmínit, že si Šlik za takovéto počínání od 

řady historiků vysloužil kritiku, našli se však i tací, které jeho využívání příležitostí shledali 

jako nevybočující z dobových zvyklostí.
276

 Ve shromažďování zápisů na drobná panství ležící 

zpočátku roztroušená po Říši (např. Alsasko) i v Čechách, která obratnými transakcemi 

proměňoval ve větší a kompaktnější celky, je možné detailně sledovat jasnou koncepci. 

Spolupříjemci raných odměn byli vedle Kašpara Šlika i další osoby tvořící Zikmundův dvůr 

(např. Richard z Ragogna, hejtman z Valvasone, a Kašpar Toner, rychtář ze Schwäbisch 

Gmündu v případě hradu Vigevano; Michal z Břestu, královský protonotář v případě zástav v 

Hesensku; Václav z Weidenecku v případě držav v Alsasku; Hermann Hecht, notář, v případě 

Štrasburku; dále Jan ze Znojma a Bohuš z Košíř). Dělbu získaného majetku mezi příjemci 

listin lze předpokládat i v případě udělení východočeských statků Rychmberk a Hradišťko a 
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děčínského dědictví po Zikmundovi z Vartemberka, které Kašpar Šlik obdržel od krále 

Albrechta spolu s Haškem z Valdštejna.
277

  

V letech 1426–1433 došlo u Kašpara Šlika k významnému kariérnímu postupu. Dne 3. 

října 1426 je poprvé doložen jako královský sekretář; dne 9. května 1428 jako protonotář. Od 

léta 1429 příležitostně a od podzimu 1430 pravidelně vystupuje jako vicekancléř, přičemž již 

od srpna 1431, když králův kancléř Jan z Agramu před římským tažením opustil v 

Norimberku Zikmunda a odebral se do Uher, je možné Kašpara Šlika považovat za faktickou 

hlavu Zikmundovy kanceláře.
278

 Ze dne 16. října 1430 pochází pro budoucnost velmi důležitý 

zápis úřadu chebského pflegára.
279

 Vrcholem jeho diplomatického umu, započatého již účastí 

v poselstvu k velmistrovi řádu německých rytířů v roce 1427, byla jednání s papežskou kurií v 

roce 1433 ve věci Zikmundovy císařské korunovace. Zúčastnil se jich po boku Lorenze 

Hederváriho, Giovanni Battisty Cicaly a Kašpara Stange von Wandofen na počátku roku a po 

boku Matko Talóciho v březnu 1433. Úspěšné završení rozhovorů představovala Zikmundova 

římská korunovace dne 31. května 1433. Při této příležitosti byl v den korunovace Kašpar 

spolu s bratrem Matesem a snad Vilémem a dalšími členy královského doprovodu pasován na 

mostě přes Tiberu rytířem.
280

 Pro následující popis života Matesa Šlika je podstatné, že právě 

od tohoto aktu se odvíjí Matesova titulatura rytíře. 

Po císařské korunovaci byl Kašpar Šlik povolán do úřadu kancléře, čímž dosáhl 

společenského vrcholu svého života. Přesné datum jeho nástupu do úřadu nelze přesně 

stanovit, protože ve vydaných písemnostech se titul kancléře ustálil až od 29. června 1433.
281

 

Podstatným nedostatkem pro Kašparův společenský vzestup však nadále zůstávala absence 

vlastního panství. Změnu tohoto stavu přinesl až zápis loketského panství s úřadem 

loketského purkrabího z roku 1434.
282

 V polovině 30. let 15. století se sice mohlo zdát, že 
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získání samotné chebské Burgpflege a loketského purkrabství – i když se jednalo pouze o 

zástavy – může představovat pro Šliky nejreálnější výchozí bod pro budování vlastního 

panství, historický vývoj ukázal, že výsledek byl velmi nejistý. Skutečnost, že se Loketsko 

nakonec podařilo udržet, byl ve třicátých letech nepředvídatelný. Elbel se Zajicem vidí 

v držbě titulu chebského úřadu, který měly předtím zastavený Ilburkové, důležitý moment 

společenského vzestupu Kašpara Šlika. A soudí tak zejména na základě jím ostentativně 

uváděného titulu chebského pflegára, kterým se snažil demonstrovat příslušnost ke šlechtické 

elitě.
283

 

V létě 1433 prodělal Kašpar Šlik nějaké vážné onemocnění, které ho na několik 

měsíců vyřadilo z veřejného života. Léčbu prodělal Kašpar v římském domě řádu německých 

rytířů.
284

 

Po úspěchu s vyjednáním císařské korunovace čekala Šlika další diplomatická služba, 

při níž projevil naplno svůj talent. Kašpar také nalezl důležité místo mezi rádci císaře 

Zikmunda, i když mezi conciliares nebyl nikdy výslovně jmenován.
285

 Již v úvodu byla 

zmíněna zásluha na akceptování Zikmunda v Českém království v roce 1435. Diplomatickou 

službu Kašpara Šlika charakterizoval jeho velmi vstřícný postoj k Benátské republice, jejíž 

zájmy usilovně prosazoval na Zikmundově dvoře. V kontaktu byl s benátskými vyslanci 

Francescem Barbaro, Marcem Dandalo, se kterým se znal již od roku 1427/1428, a 

Giovannim Francescem Capodilistou. Vazba k republice svatého Marka je důležitá i pro 

vazbu na titulární držbu hradu a panství Bassano del Grappa, nacházející se od roku 1404 v 

mocenské sféře Benátek, které je usurpovaly na úkor rodu Visconti. Nárok Kašpara Šlika na 

Bassano se odvíjí od čtyř v originále nedochovaných listin datovaných dnem 21. srpna 1431 

(darování králem Zikmundem), 20. listopadu 1432 (souhlas s darováním vydaný Brunorem 

della Scalla, říšským vikářem), 31. května 1433 (potvrzení daru císařem Zikmundem) a 1. 

května 1434 (zajištění tohoto darování pro případ, že císař uzavře s Benátkami dohodu).
286

 

Zmíněné listiny jsou falza, nicméně se předpokládá, že jádro darování či spíše zápisu je pravé. 
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Již Otto Hufnagel ve své dizertaci nastínil možnost, že i v případě Bassana se původně 

jednalo o analogii k výše zmíněným zápisům zcizených říšských statků v držení 

nepřátelského subjektu,
287

 v tomto případě republiky sv. Marka, se kterou bylo uzavřeno 

příměří mezi 8. zářím 1428 až dubnem 1429 a poté trvalejší příměří 4. června 1433 a mír 31. 

srpna 1435. Není však známo, s jakými písemnostmi v ruce obhajoval Šlik svůj nárok na 

Bassano před benátským vyslancem Marcem Dandalo v létě 1437. Totiž zda se již jednalo o 

zmíněná falza či ještě původní udělení, není pak ani jasné, kdy přesně se z původního udělení 

stal pro Šlika nástroj k získání vlastního italského panství a dokonce k polepšení vlastního 

společenského statutu.
288

 S Bassanem jsou totiž spojena falza o povýšení Bassana na hrabství 

a Kašpara na hraběte z Bassana vzniklá roku 1442. 

Studie Petra Elbela a Andrease Zajice zaměřená zejména na Šlikova privilegia 

předkládá i upřesňující názor na majetkové listiny vydané ve prospěch Kašpara Šlika, které 

rozděluje do 3 skupin. Za pravé listiny považuje zástavní listinu Loketska z 28. září 1434, 

zástavní listinu hradu Ostroh (Seeberg) z 30. září 1434, zápis ročního úroku ze židovské daně 

města Norimberku z 1. října 1434 a zápis říšské daně města Rothemburg an der Tauber. Jako 

přinejmenším podezřelé vnímají oba autoři zápis finanční pohledávky města Chotěbuz, 

zástavu Schönecku, zástavu hrabství Toggenburg, zástavu knížectví Wenden, alodizaci 

Hroznětína. Jednoznačnými falzy pocházejícími z druhé poloviny 15. nebo z 16. století jsou 

zástava Falknova a šlikovské mincovní privilegium. V této souvislosti předkládají autoři 

studie poněkud překvapivý, ale zcela správný postřeh, že odměna ve formě držav, kterou Šlik 

od svého pána obdržel, nebyla nijak velkolepá. Zejména ve srovnání se 

Zikmundovými dvořany šlechtického původu (Půta z Častolovic, Oldřich z Rožmberka nebo 

Aleš Holický ze Šternberka), kteří za jejich podstatně menší zásluhy obdrželi hodnotnější 

panství. Navrženou odpovědí, se kterou je možné souhlasit, je skutečnost, že Kašpar Šlik byl 

na Zikmundovi bytostně závislý, protože s jeho osobou stály a padaly jeho úřady, příjmy a 

prestiž. Naproti tomu však v porovnání s jinými Zikmundovými dvořany a rádci 

pocházejícími z říšských měst (Henmann Offenburg z Basileje, Sebald Pfinzig a Sigismund 

Stromer z Norimberku, Walter Schwarzenberg z Frankfurtu, Eberhard Windecke z Mohuče či 

Hans a Walter Ehingerové z Ulmu) dosáhl Šlik výjimečnosti, tím že se od dob římského 
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tažení zařadil do nejužší skupiny císařových důvěrníků.
289

 Na základě průzkumu 

korespondence chebského archivu se domnívám, že v otázce používání majetkových listin 

může být v budoucnu učiněn případný objev. Argumentem pro toto tvrzení je nález žádosti 

Matesa Šlika směřovaný na městskou radu Chebu, aby mu ze svého archivu zapůjčila jeho 

zápis práv k zemi Wenden, kterou měl v Chebu spolu s dalšími v dlouhodobé úschově. I když 

se zatím nepodařilo zjistit, k čemu mu písemnost mohla sloužit, dokládá tato korespondence 

nakládání s listinou, s jejímž reálným použitím ze strany Šliků zatím nebylo počítáno.
290

 

Posunu ze sféry měšťanských kruhů – a tedy nejzásadnějšího rozdílu vůči ostatním 

vlivným měšťanům – dosáhl sňatkem s dcerou slezského knížete Konráda V. Olešnického, 

řeč. Kanthner, ke kterému došlo v dubnu 1437 v Chebu. Svatbu slavil společně s bratrem 

Matesem. Spojení rytíře a kněžny bylo sice jednoznačně nerovnorodým svazkem, ale pro obě 

strany svazkem výhodným. Pro Kašpara přinesl prestiž knížecí dcery, pro rodinu knížat 

Olešnických na krátkou dobu mocného přímluvce u Zikmunda Lucemburského.
291

  

Změna v postavení Kašpara Šlika nastala po smrti Zikmunda Lucemburského ve 

Znojmě dne 9. prosince 1437. Jednoznačným předpokladem udržení získaných postů a statků 

Kašpara Šlika bylo zachování kontinuity lucemburské politiky reprezentované nástupnictvím 

Habsburků. Pro názornost je to možné shrnout do formulace, že bez Šlikovy podpory by 

prosazení nástupnictví Albrechta Habsburského neproběhlo tak snadno, stejně jako bez 

nástupnictví Habsburků by Kašpar Šlik mohl snadno ztratit na významu. Nakolik bylo pro 

Kašpara životně důležité nástupnictví Albrechta Habsburského, dokládá dodnes dochovaná 

velmi působivá řeč, kterou pronesl ve prospěch Albrechta a Alžběty na sněmu konaném po 

Zikmundově smrti dne 26. prosince 1437 v Praze.
292

 Stejně tak neústupnost od vytčeného cíle 

dokládá jeho pravděpodobný podíl na internaci královny vdovy Barbory, kteréžto podezření 
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vyslovila nově Daniela Dvořáková v monografii o královně Alžbětě.
293

 Kontinuitu moci 

charakterizovalo i převzetí osazenstva Zikmundovy říšské kanceláře Albrechtem 

Habsburským (protonotáři Marquard Brisacher, Hermann Hecht, Peter Kalde a Dietrich 

Ebbracht), ale i dalších významných rádců (Konrád von Weinberg, Haupt von 

Pappenheim).
294

 Kašparu Šlikovi se podařilo obhájit svoji pozici a nástup Albrechta na trůn 

pro něj znamenal v první řadě přijetí mezi uherské pány dne 2 března 1438
295

 i zisk 

skutečného svobodného panství dne 31. března 1438, kterým byla uherská Holíč 

(Weisskirchen, Weissenkirchen, Neuhaus, Neuschloss, Ujvár, Wywar),
296

 náležící do dědictví 

po pánech ze Stibořic a Beckova, které se po smrti Stibora II. stalo předmětem bojů o podílu 

na něm.
297

 Pro Kašpara Šlika byl tento zisk splněním údajného závazku, kterým měl podle 

falešné listiny pověřit umírající Zikmund na smrtelném loži Albrechta, že uvede Šlika do 

držby nějakého panství. V případě Holíče se pro Kašpara zřejmě nejednalo o neznámou 

destinaci. Pro dobu Kašparovy služby sice pobyty do té doby častější pobyty Zikmunda v 

Holíči Zikmund býval poměrně hostem na panstvích svého věrného dvořana Stibora ze 

Stibořic (†1414) a později jeho syna Stibora II. (†1434) během svých cest do Čech.
298

 Pobyty 

na panství Skalice, kterých se mohl potenciálně již účastnit Šlik, jsou doloženy pro roky 1419, 

1422, 1425 a 1435, pobyt Zikmunda na Holíči pro toto období na rozdíl s obdobím do roku 
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1414 doloženo není (1396, 1400, 1404). S držbou panství, které sice Šlikové přese všechno 

úsilí a se značnými přestávkami vynucenými usurpací ze strany okolních magnátů (Pankrác 

ze Sv. Mikuláše – čtyřicátá léta, král Matyáš – šedesátá léta) udrželi do roku 1489, ve kterém 

král Matyáš panství prodal Imrichu Czoborovi,
299

 je spojeno užívání titulu pán z Holíče.
300

 

Ani tento zisk však Kašparovi nepřinesl jisté panství, protože od konce třicátých let (útoky 

Mikuláše z Polák) a od čtyřicátých let bylo pod stálými útoky Pankráce II. ze Svatého 

Mikuláše († kol. 1467). Upozorněním, že se jednalo o familiáře královny Barbory, vnesla 

Daniela Dvořáková v citované práci sice nevyslovené, v zásadě však možné podezření, že 

konflikt s Pankrácem mohl mít i tento osobní rozměr.
301

 Obdobně nestabilní byla i situace 

v Čechách, kde Loketsko ve stejné době čelilo útokům Viléma z Ilburka, syna předešlého 

zástavního pána. Smrt krále Albrechta znamenala pro Kašpara na čas ústup z předních pozic 

politiky Říše, protože pravomoci říšské kanceláře převzala rakouská vévodská kancelář nově 

zvoleného krále Fridricha. Stejně tak byl upozaděn i v českém království, kde úmrtím 

Albrechta končí krátká držba úřadu nejvyššího kancléře Království českého.
302

 Kašpar Šlik 

nalezl během této doby útočiště ve službách královny vdovy Alžběty, než byl v lednu 1443 

jmenován kancléřem po Jakobu von Sierck, odvolaným v srpnu 1442. Přičemž ještě před 

nástupem Kašpara do kanceláře přešli bývalí protonotáři kanceláře Zikmundovi Dietrich 

Ebbracht, Marquard Brisacher, Hermann Hecht a Petr Kalde, stejně jako Wilhelm Tatz, notář 

kanceláře Albrechtovy. Éra kancléřství Kašpara Šlika za vlády Fridricha III. v letech 1443–

1448 byla diametrálně odlišná od situace z doby vlády Zikmunda a Albrechta. Jeho pozice již 

nebyla zdaleka tak pevná a jeho moc neomezená, na dvoře se proti Šlikovi utvořila opozice 

reprezentovaná Janem Ungnadem ze Suneku.
303

 Ve službách Fridricha dosáhl Kašpar ještě 
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několika zajímavých zisků, které ukazují na orientaci v blízkosti dvora. V roce 1444 obdržel 

Kašpar hrad Kreuzenstein u Vídně jako splátku dluhu z doby vlády Fridrichova předchůdce, 

pobyt rodiny zde je doložen v korespondenci Šlika s Eneášem Silviem.
304

 V roce 1447 

zakoupil měšťanský dům ve Vídni v bývalém židovském ghettu na Wipplingerstrasse.
305

 Po 

opětovném nástupu do kanceláře se Šlik opět pokusil o získání splátky dluhu Benátčanů za 

zřeknutí se Bassana.
306

 Neúspěchem skončila snaha o získání hradu Confluentia v Pavii z let 

1442–1447,
307

 který mu nabídl milánský vévoda Filippo Maria za umoření staršího dluhu. Po 

smrti vévody v roce 1447 prosazoval Šlik myšlenku získat milánské vévodství s celou 

Lombardií jako odúmrť zpět pro Říši a vynaložil úsilí, aby zároveň pro sebe získal zmíněný 

hrad. Na podzim 1447 vedl do Milána k jednání se zástupci nově ustanovené milánské 

republiky poselstvo, které mělo o příslušnosti k Říši jednat. Po jeho boku se nacházeli biskup 

Fridrich ze Seccau, biskup terstský Eneáš Piccolomini, komoří Jan Ungnad, Pankrác Rintsch a 

Jakob de Castro Romano. Jednání probíhalo pro Říši nepříznivě, protože milánští sice 
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deklarovali svou příslušnost k Říši, nicméně toto ujištění nebylo myšleno upřímně, protože 

zástupci země si i nadále snažili uchovat samostatnost. V konečném důsledku k naplnění cíle 

pevnějšího připoutání Milánska k Říši nedošlo a z boje o moc ve vévodství vyšel vítězně 

Francesco Sforza.
308

 V rámci jednání se Kašparovi nepodařil prosadit ani nárok na hrad 

Confluentia, který však stejně jako nárok na Bassano zůstal v paměti rodu až do druhé 

poloviny 15. století, jak dokládá dokument o rodovém dělení z roku 1472 zahrnující do podílu 

Matesa Šlika nejen nárok na Bassano, ale i nárok na splátku dluhu milánského vévody.
309

 Ve 

věci zřetelných aspirací Kašpara Šlika na získání panství v Itálii, se ukázal i tento pokus stejně 

jako ty předchozí (Vigevano, Bassano del Grappa) neúspěšný. Největší zájem měl Kašpar na 

získání Bassana del Grappa, se kterým je spojen zmiňovaný komplex falz. Skutečnost, že s 

ním spojené povýšení na hraběte
310

 bylo později alespoň titulárně akceptováno v českém 

prostředí, není možné za úspěšný průnik do Itálie považovat,
311

 navíc toto akceptování již 

nemá souvislost s Kašparem, ale až s generací jeho dědiců. 

Itálie totiž hrála v životě Kašpara Šlika důležitou roli. Jeho poměr ke kolébce evropské 

kultury vystihl ve své dizertaci Otto Hufnagel, když uvádí, že Kašpar „zůstal po celý život ve 

svém srdci doma za Alpami, v zemi svého prvního úspěchu.“
312

 Po nástupu ke dvoru Fridricha 

III. se jeho vztahy k Itálii opět zintenzivnily a velmi se snažil, aby pro italskou politiku 
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 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 17–34; HUFNAGEL, Otto, 

Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III., in: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 417–419; KRIEGER, Karl-

Friedrich, Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218–1291) do Friedricha III. (1415–1493), Argo 2003, s. 

178–180. 
309

 Státní oblastní archiv Zámrsk, Rodový archiv Šliků, Podělení Matesa a Václava Šliků z roku 1472, i. č. 371, 

sg. VII.1: „Auch alle Schuld dy man herrn Casparen unnseren Bruder und Vater seligen schuldig beliben ist, 

Alls nemlich dy Venediger auch von etlich zuspruch keyserlichen vnd kuniglichen Verschreibung über dy 

Graffschaft zu Passawn vnd ander Schuld meer, Als der Herzog von Maylan und dann dy kuniglich 

Verschreibung über das Lanndt Wenden.“ 
310

 RI XI, č. 8799; Originál povýšení na hraběte je uložen ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, f. Rodinný 

archiv Šliků, i. č. 212, sg. IV.8. Titul hraběte z Bassana Kašpar nikdy nepoužil, o užívání titulatury se domluvili 

Šlikové až v roce 1503 v souvislosti s deklarování vlastní suverenity (blíže TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und 

Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: 

Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). 

SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 177–201). 
311

 Zůstává zatím otázkou, zda za touto affinitou hledat důvody ryze osobní či pragmatické, nebo dozvuky 

středověké ideje Itálie jako centra Svaté římské říše oživované humanismem.
 
Vzhledem k tomu, že by asi nebylo 

na místě Šlika podezírat z přílišného humanismu (HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III. 

Mitteilungen des Instituts für die Österreichische Geschichte, Ergänzungsband VIII. Wien 1911, s. 454), bude 

asi střízlivější posuzovat jeho postoj právě pragmatismem. Snad takovým, který vyplývá např. ze skeptického 

postoje k otázce reálné možnosti ovládnutí Itálie králem Fridrichem ve čtyřicátých letech 15. století, který 

kancléři v díle Pentalogus vložil do Aeneas Sylvius Piccolomini (Eneas Silvius Piccolomini – Pentalogus, hrsg. 

von Christoph Schingnitz, Hannover 2009, s. 191). 
312

 „Er blieb zeitlebens mit seinem Herzen gern hinter den Alpen zu Haus, in dem Land seiner ersten grossen 

Erfolge. In ihm fanden die Italiener am Hofe König Friedrichs ihren mächtigen Hort und Förderer.“ 

HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 15. 
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nového krále získal, což se mu však nepodařilo. V souvislosti s plánem získat Fridricha k 

brzkému tažení ke korunovaci do Říma vznikl s Kašparovým vědomím a v souladu s jeho vůlí 

i již zmiňovaný Pentalogus.
313

 Mezi osoby, se kterými udržoval písemný kontakt, náležel 

mantovský markrabě Gianfrancesco Gonzaga,
314

 kterého Kašpar nazýval v souvislosti s 

legendou o svém původu z rodu Collalto v korespondenci příbuzným.
315

  

 

Do své předčasné smrti vybudoval Kašpar základ budoucího pozemkového majetku 

rodu. Od zápisů drobných statků, které často tvořili pouhou finanční pohledávku bez výhledu 

na zisk skutečného panství, postupoval Šlik ziskům územních celků v Chebsku (spravováno z 

titulu chebského pflegára) a v Loketsku (spravováno z titulu loketského purkrabí). I 

skutečnost, že na českých zástavách v Chebsku a Loketsku hospodařil ještě za jeho života 

jeho bratr Mates Šlik, příp. další příbuzní (Jindřich, Mikuláš, Vilém, Michal Šlikové), může 

svědčit jednak o zaneprázdnění dvorskou službou a diplomacií, jednak o hlubším zájmu na 

některé jiné lokalitě. I přes to, že Kašpar Šlik nepřestal během života nároky na Bassano 

pouštět ze zřetele,
316

 a pokus o získání hradu Confluentia dokládá nepomíjející zájem o průnik 

do Itálie, přece jenom se soustředil na zajištění svých vlastních potomků
317

 v reálnějších 
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 „Mit seinem Wissen und Willen verfässte der Italiener Eneas Silvio jene Pentalogus, der neben anderem  den 

jungen König für eine Romfahrt begeistern sollte.“ HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in 

der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-

Reudnitz 1910, s. 15–16. 
314

 Tamtéž, s. 14–15. 
315

 Tamtéž, s. 77; HEINIG, Paul-Joachim, War Kaspar Schlick ein Fälscher? Fälschungen im Mittelalter. 

International Kongreß der MGH, München, 10.–19. Sept. 1986, Teil III., Diplomatische Fälschungen I., 

Hannover 1988, s. 270. nejnověji ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ 

und die „virtuelle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten 

Forschungsthema II. In: Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 107–108. Kromě Gianfrancesca Gonzagu 

používal Kašpar oslovení „affinis“ ještě v případě Alberta de la Sale a Nicolaa d´Arcimboldi Srov. např. 

oslovení v listu Kašpara Šlika Niccolovi degli Arcimboldi z 16. září 1443: „Eximie doctor, affinis carissime.“ 

Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. I. Abteilung. Briefe aus der 

Laienzeit (1431–1445). II. Band. Amtliche Briefe, Wien 1909, s. 81. Zde se však mohlo jednat o použití slova 

„affinis“ ve významu „věrný“. 
316

 Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. Sechste Abteilung. 1435–1437, hrsg. von Gustav 

Beckmann, Gotha 1901, s. 190–192: Instrukce benátského senátu Marco Dandolovi, benátskému vyslanci u 

dvora, aby přiměl Kašpara Šlika ke zřeknutí se nároků na Basano z 11. srpna 1437. 
317

 Pořadí let narození Kašparových potomků je následující obě dcery se narodili v mezidobí let 1437–1442. 

Narození třetího dítěte, prvorozeného syna Zikmunda, je možné datovat do podzimu 1443. Neboť v dopise 

pocházejícím snad z podzimu 1443 adresovaném neznámému uherskému magnátovi zmiňuje Šlik svou ženu a 

dvě neprovdané dcery. Viz Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. I. 

Abteilung. Briefe aus der Laienzeit (1431–1445). II. Band. Amtliche Briefe, Wien 1909, s. 80, list XLI: „ego 

autem deo volente una cum ducissa uxore mea et duabus filiabus, quia adhuc masculo careo, vivo incolumnis et 

post multas etiam guerras et turbulationes, quas motivo regibus meis perpessus sum, tandem me repellente 

injuriam aliqualiter respiravi et sto satis pacificus.“ K narození syna zasílá Aeneas gratulaci Šlikovi listem z 11. 

prosince 1443. Viz Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. I. Abteilung. 

Briefe aus der Laienzeit (1431–1445). I. Band. Privatbriefe, Wien 1909, s. 242, list 103: „Secunda epistola 

vestra longior fuit, ex qua natum vobis esse filiolim percepi, quod tum regie majestati tum aliis amicis vestris ac 

servitoribus notim feci implevique omnes letitia. [...] mulier quedam, cum exhauste forent mamme, suis lacte 
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podmínkách v blízkosti dvora krále a později císaře Fridricha III. ve Vídni. Pro jeho dva syny 

Zikmunda a Václava a dcery Konstancii a Beatrix
318

 bylo zamýšleno udržení panství Holíč 

v Uhrách, stejně jako hrad Kreuzenstein u Vídně a měšťanský dům v bývalém vídeňském 

židovském ghettu na Wipplingerstrasse. V posledních létech služby došlo k ochlazení vztahu 

mezi kancléřem a králem, které vyústilo na počátku roku 1449 v odjezd Kašpara Šlika od 

dvora do Vídně. Hlavním důvodem kromě působení všudypřítomných intrik, jejichž původci 

na dvoře byli komoří Johann Ungnad, nový freisinský biskup Johann Grünwalder, byl 

zejména názorový rozchod v otázkách priorit říšské politiky, jejichž zacílení na Itálii, snaha o 

dynastický svazek mezi Burgundskem a Habsburky, zacílení na Čechy a Uhry panovník za 

nejpodstatnější nepovažoval. Kašpara poškodilo i několikaleté se značnou bezohledností 

prosazované úsilí o prosazení bratra Jindřicha na post biskupa ve Freisingu.
319

 Dříve než se 

mohla situace rozhodnout ve prospěch či neprospěch oslabeného kancléře, byl Kašpar snad v 

důsledku nepříznivého kariérního vývoje stižen mozkovou příhodou, po které zůstal téměř 

celý ochrnutý, a poškození mozku bylo tak vážné, že až do smrti, jíž 15. července 1449 

podlehl, nepoznával osoby ze svého okolí.
320

. Místo posledního odpočinku nalezl nedaleko 

vlastního vídeňského domu v karmelitánském kostele Am Hof po boku své urozené manželky 

                                                                                                                                                                                     
puerum enutrivit, qui postmodum semper ceni et luti amator fuit et ut poterat pedes in fimum fecosque 

immittebat. de pedagogo vero, quanta sit cura adhibenda, docet Plutarchus, docet et Quintilianus, qui 

Alexandrum magnum quedam veneficia Leonidis, pedagogi sui, sic in pueritia inbibisse refert, ut eis carere in 

robusta etate non potuerit. vos tamen hec melius nostis. unum tantummodo dixero, ne matris ex more, sed ex 

voluntate patris alatur filius. [...]“. Nejzazším termínem narození třetího syna Václava je léto 1447, protože dne 

1. srpna 1447 je datována listina, kterou Kašpar Šlik potvrzuje pro sebe a své nezletilé syny Václava a Zikmunda 

koupi domu ve Wipplingerstrasse. (Wiener Stadt- und Landesarchiv, fond fond: Hauptarchiv - Urkunden (1177–

1526), listina 3223 (Dostupná z www: http://monasterium.net/mom/AT-WStLA/HAUrk/3223/charter [2015-01-

04]) Že byl Václav třetím synem kancléře, vyplývá z informace Kašpara Šlika z února 1445, kdy psal o úmrtí 

svého syna neznámého jména. Blíže ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ 

und die „virtualle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten 

Forschungsthema I. In: Mediaevalia Historica Bohemica 15/2, 2012, s. 129. 
318

 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Stadtarchiv Wien, Grundbücher, Gewerbuch städtisch, 1/D, fol. 585´. Za 

upozornění stojí skutečnost, že volba jmen dětí narozených po roce 1437 měla zcela jasnou logiku. Jména synů a 

jedné z dcer Beatrix demonstrovala loajalitu a vděčnost vyhasínajícímu lucemburskému rodu a jméno první 

dcery bylo totožné se jménem údajné Kašparovy matky Konstancie z Collalta, doložené pouze problematickými 

listinami. (Konstancie Šliková byla od roku 1458 manželkou Bohuslava ze Švamberka. Nejnověji se o ní 

zmiňuje JÁNSKÝ, Jan, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006, s. 116, 171–

172. Stejně tak volba jména Beatrix mohla odkazovat na Beatrix, hraběnku Camino. 
319

 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové, majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, 

diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 62–64. Detailně HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks 

letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem Fälschungsproblem. Inaugural-

Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 62–66 a HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler 

Friedrich III. In: Mitteilungen des Institutes der Österreichischen Geschichte, Ergänzungsband VIII, 1911, 

s. 334–348. 
320 

„Pan Cašpar, náš dobrý přétel, velmi nemocen; šlak jej porazil, ruka a noha a pól jeho jako mrtvo a jedna 

strana levá téměř všecka. Strach na všakú hodinu, že pójde; neb dobrého rozumu ani dobře lidí zná.“ Dopis 

Prokopa z Rabštejna Oldřichovi z Rožmberka z 5. června 1449 in Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418–

1462, sv. 4, 1449–1462, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Josef PELIKÁN, Praha 1954, s. 65. 
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Anežky,
321

 která zemřela v létě o rok dříve při porodu.
322

 Město Cheb vyčlenilo ze svých 

výdajů 184 grošů na náklady spojené s pohřbem slavného rodáka (kromě obligátních nákladů 

na vosk se zde nachází i výdaje na sbor žáčků s učitelem).
323

 Kašpar Šlik až do své smrti 

zůstal kancléřem, jeho nepřítomnost u dvora v posledních měsících před onemocněním a 

smrtí se nutně nemusela zdát ničím neobvyklým v běžné praxi, čemuž odpovídá i skutečnost, 

že i nadále se na něj obracela poselstva s žádostmi o podporu.
324

 

 

2.6. Falzátorská činnost 

 

Téma falšování se vine ranou šlikovskou historií jako červená nit. Falza Kašpara Šlika 

dodnes tvoří nejvhodnější příklad kategorie kancelářských falz v nauce o české 

diplomatice.
325

 Diplomaticky zaměřený výzkum započal publikováním prací Maxe Dvořáka a 

Alfreda Pennricha v roce 1901 a je nutné připustit, že v otázce falzátorské činnosti ještě 

zdaleka nepadlo poslední slovo.
326

 Zmínění badatelé jako první na základě diplomatického 
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 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. II. Abt. Regesten aus dem Archive der Stadt Wien, 3. Band: 

Verzeichnis der Originalenurkunden der Staedtischen Archives (1458–1493), bearb. von Karl Uhlirz, Wien 

1904, s. 287. 
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 Blíže ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ 

Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema I. 

In: Mediaevalia Historica Bohemica 15/2, 2012, s. 129–130. Informace o úmrtí Anežky pochází z dopisu 

Piccolominiho z 13. září 1448. Otištěno v Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf 

Wolkan. II. Abteilung. Briefe als Priester und als Bischof von Trierst (1447–1450), Wien 1912, s. 68–69, list 22: 

„scribunt mihi amici tui ex Austria, feminarum decus, illustrem conthoralem tuam, dum partum vult in lucem 

edere, cum partu diem obiise.“ Dále tamtéž k potomkům obého pohlaví: „Tecum bene actum est, Caspar, qui etsi 

non es beatissimus, felicem tamen compellare te possum. tibi nobilissima conjunx nupsit ex generoso Ducum 

Silesie sanguin, formosa erat et honestatis specimen pre se tulit; tuo fuit animo semper morigera, prolem tibi 

utriusque sexus pulcherrimam peperit. Sed abscessit, ais, nempe decem vel viginti annis ante opinatum 

tempus...“ 
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 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 66; GRADL, Heinrich, Zur 

ältesten Geschichte der Schlick. In: Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER in Wien, XVI. Jahrgang 

der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches, Wien 1886, s. 21: „1449, c. Juli 1. Item wir haben geben auf hn. Caspars 

begencknuss: zum Ersten dem keslern fur sechsundzwenczig wags, das macherlon danon, fur grünpan zu zwelff 

der stat wandel kerczen den pristern und den München vom lewtten, den [sic!] Schulmeister und den schulern III 

sex. IIII gr.“ Srov. se 126 gr., které Cheb uhradil za záduší Matesa Šlika v roce 1487. Viz pozn. 992. 
324

 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 65. 
325

 FIALA, Zdeněk – HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – ŠEBÁNEK, Jindřich (edd.), Česká diplomatika do r. 1848, 

skriptum, Praha 1971, s. 28. 
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 Nejnověji k tématu: ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die 

„virtuelle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten 

Forschungsthema I–III. In: Medievalia Historica Bohemica 15/2, 16/1, 16/2, s. 47–143, 55–212, 73–157. Starší 

práce zabývající se touto problematikou jsou v chronologickém pořadí DVOŘÁK, Max, Die Fälschungen des 

Reichskanzlers Kaspar Schlik. In: MIÖG XXII, Innsbruck 1901, s. 51–107; PENNRICH, Alfred, Die 

Urkundenfälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlick nebst Beiträgen zu seinem Leben, Gotha 1901; 

HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910; HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick 

als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 253–460; ZECHEL, Artur, Studien über 
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výzkumu označili některá privilegia za falza. V této linii pokračoval i Otto Hufnagel, autor 

dvou zásadních prací z roku 1910 a 1911 o kariéře Kašpara Šlika ve službách Fridricha 

Habsburského. Revoluční a zásadně negující dosavadní výzkum byla dizertace Artura Zechela 

z roku 1939, který kancléře podezření z falšování téměř zprostil. Reakcí na jeho závěry byl až 

článek Paula-Joachima Heiniga z roku 1986, který svůj příspěvek pojal jako polemiku z 

Zechelem a podezření z falšování opět vznesl. Aktuální závěry slibuje i výzkum Petra Elbela 

a Andrease Zajice, který do roku 2014 přinesl nové poznatky k tématu. Rozdíl mezi 

skutečnou a zdánlivou kariérou Šlika vystihli autoři v charakteristice kancléře vycházející z 

padělaných listin: „Kašpar Šlik, pocházející z otcovy strany z rytířské rodiny, spřízněný skrz 

svoji matku Konstancii, rozenou hraběnku z Collalta, s italskou vyšší šlechtou měl prý brzy 

vyhledat službu u panovníka. Pro pevné přesvědčení, že nejen kvůli původu, ale zejména za 

své zásluhy chce dosáhnout věhlasu, prý zatajil svou urozenost. Až roku 1422 měli italští 

šlechtici pobývající na dvoře Zikmundově krále upozornit na pravý původ Šlika, pročež měl 

Zikmund svého diplomata, vojáka, rádce a sekretáře okamžitě povýšit do panského stavu, 

nikoliv bez příslibu dalších poct. Roku 1431 daroval Zikmund Šlikovi panství Bassano del 

Grappa. V den císařské korunovace, kterou měl sám Šlik vyjednat a umožnit, a následujícího 

dne byl Šlik nejen povýšen na kancléře a – se svým bratrem Matesem a oběma příbuznými 

Vilémy – pasován na rytíře, rodina prý také krátce po té měla obdržet polepšení erbu 

zděděným erbem Collaltů a potvrzení všech do té doby získaných královských a císařských 

listin. Zároveň získal Kašpar pro sebe a své mužské potomky jako falckrabí větší palatinát, 

jeho oba bratři přijali odpovídající privilegium o několik týdnů později. Brzy po sňatku Šlika s 

piastovskou vévodkyní Anežkou Olešnickou, který zařídil císař jako odměnu za všechny služby 

v roce 1437, byl Kašpar konečně povýšen na říšského hraběte z Bassana a zároveň obdařen 

privilegiem soudní exempce. Všechny tyto listiny byly pohotově potvrzeny Zikmundovými 

nástupci na trůně Albrechtem II. a Fridrichem III. Takovýto Kašpar Šlik z oněch privilegií 

povýšený až na těsnou hranici knížecí hodnosti se předsouvá žasnoucímu pozorovateli tohoto 

milostilplného téměř jako stín před pevnou figuru kancléře, jak ji udávají prameny zohledněné 

                                                                                                                                                                                     
Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte und Diplomatik 

des 15. Jahrhunderts, Prag 1939; HEINIG, Paul–Joachim, War Kaspar Schlick ein Fälscher? In: Fälschungen im 

Mittelalter. International Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 10.–19. Sept. 1986, Teil III., 

Diplomatische Fälschungen I., Hannover 1988, s. 247–281. Racionálním východiskem pro hodnocení řady 

aspektů raných šlikovských dějin, které případná falzátorská činnost značně komplikuje, je dle mého názoru 

postřeh Uwe Trespa, který v konkrétním případě jím pojednávaných listin upozornil, že „wichtig ist nur die 

Feststellung, dass die hier interessierenden Urkunden im 15. Jahrhundert nachweislich existierten und an ihrem 

Inhalt grundsätzlich nicht gezweifelt wurde.“ (TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und 

Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das 

Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–

SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 184). 
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v předchozím oddílu studie. Toto druhé, v literatuře o Šlikovi až do 19. století nesmrtelné tělo 

kancléře zůstává však „zdánlivým“, neboť jeho kontury vděčí za existenci řadě listin, jimž 

schází jedno rozhodující kritérium: kritérium pravosti.“
327

 Výzkum Elbela a Zajice zaměřený 

primárně na Šlikova privilegia několik málo listin dříve podezřívaných za falza rehabilitoval. 

Dospěl také paleografickým rozborem ke stanovení dvou časových fází, ve kterých falza 

vznikala. Ještě Paul-Joachim Heinig považoval za dobu vzniku privilegií období krátce 

předcházející nebo následující úmrtí Zikmunda Lucemburského v prosinci 1437. Skutečnost, 

že si Šlik nechal údajná privilegia potvrdit až mezi 8. a 11. srpnem 1442, vysvětloval tím, že s 

ohledem na sporný obsah listin nemohl s nimi předstoupit před dobře informovaného krále 

Albrechta. Tento doposud uznávaný závěr oba badatelé významně revidují. Hlavním bodem 

jejich přínosu je posun vzniku hraběcích listin datovaných do roku 1437 až do období po 

opětovném nástupu do kanceláře v roce 1442. Listiny, kterým byl Kašpar povýšen na hraběte 

z Bassana, měly vzniknout těsně před jejich potvrzením ze strany krále Fridricha v létě 1442, 

jako završení Kašparova falzátorského úsilí, vycházejícího z původního nároku vůči 

Benátkám na finanční kompenzaci poplatku za vydání vikariátní listiny a z italských ambicí 

Kašpara Šlika. Podstatným důvodem vzniku listin je dle Elbela a Zajice i spojitost s 

očekáváním narození mužských potomků, ke kterému po narození dcer Konstancie a Beatrix 

došlo roku 1443. Pokračování rodu v mužské linii kromě italských ambicí Šlika dává vzniku 

hraběcích listin smysl. 
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Druhým navrhovaným důvodem jejich vzniku by mohlo být jejich sestavení pro 

předložení králi Fridrichovi v takové podobě, aby panovníka přesvědčily o kvalitách Kašpara 

Šlika a pomohly mu k opětnému uvedení do úřadu kancléře, což se také nakonec stalo.
328

 V 

souvislosti s listinou o povýšení do stavu svobodných pánů datovanou do roku 1422, která je 

zjevným falzem, předložili oba badatelé zatím nejpodrobnější úvahu o vztahu Kašpara Šlika k 

italskému rodu Collalto. Zmíněnou listinu považovali všichni badatelé za falzum, včetně 

Artura Zechela, který ji však považoval za falzum vzniklé s vědomím a vůlí Zikmunda, jehož 

smyslem bylo akt povýšení do stavu sv. pánů odsunout do hlubší minulosti od sňatku Kašpara 

Šlika s Anežkou Olešnickou.
329

 

Ke „skutečnému“ povýšení do stavu sv. pánů mělo dojít v roce 1433 v souvislosti 

císařskou korunovací, což Elbel a Zajic s poukazem na postřeh Heiniga, že jediným dokladem 

o povýšení do sv. pánů je svědectví Windeckeho, odmítají a na základě Šlikem užívaných 

titulů dospívají k závěru, že titul baro, Kašparovi nikdy udělen nebyl. V záležitosti 

příbuzenského vztahu s hrabaty Collalto a San Salvator rekapitulují současné bádání s 

poukazem, že pouze Hufnagel a Zechel neodmítali zcela možnost existence nějakého 

spříznění. Heinig zdůraznil, že v této souvislosti není podstatné, zda skutečný vztah existoval, 

ale zda mu bylo ze strany Šlika a jeho italských příbuzných uvěřeno.
330

 Elbel a Zajic přidali k 

tomuto konceptu další díl do mozaiky. V první řadě je zde odmítnuta možnost hledání 

impulsu k spříznění skrze podobnost erbu, protože ta zde prokazatelně neexistuje. Podstatnější 

objev učinili během studia dějin rodu Collalto objevem genealogické práce Jacoba Zabarelly z 

roku 1660, který popisuje dědický spor mezi sourozenci Rambalda IX. z Collalto Ensedisiem 

a jejich sestrou Nerou, která se svým druhým manželem Lazarem, sv. pánem německým
331

 

měla syna Kašpara Šlika, kancléře a milovaného familiáře císařů Zikmunda, Albrechta a 

Fridricha.
332

 Ve stejné generaci jako Nera je také zmíněná i její sestra Konstancie, řádová 
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sestra. Autoři upozorňují, že například motiv sporu o dědictví nezapře podobnost se 

šlikovskou fikcí, podle které byla Kašparova matka přinucena vzdát se dědictví. Významnost 

objevu tohoto údaje z roku 1660 však dle mého názoru oslabuje skutečnost, že informace o 

spřízněnosti rodů byla ve šlikovských genealogiích vycházejících z informací Piccolominiho 

kroniky ve druhé polovině 17. století již velmi rozšířena.
333

 

Velmi zásadní je hypotéza Elbela a Zajice o posloupnosti falešných listin obsahujících 

collaltovskou legendu. Zřejmě v létě roku 1437 měla vzniknout darovací listina k panství 

Bassano datovaná do roku 1431, jejímž účelem bylo zdůraznění argumentace při jednání s 

Benátkami o úhradě kancelářského poplatku za vydání vikariátní listiny. Úspěchu však nebylo 

dosaženo a Kašpar uplatňoval nárok na Bassano i v dalších falzech, které se staly podkladem 

nároků na Bassano vznášených jeho bratrem Matesem a později synovcem Kašparem II. Oba 

badatelé dospěli na základě rozboru vývoje collaltovské legendy v souboru falz k 

pozoruhodnému závěru.
334

 Zatímco v darovací listině k Basannu datované do roku 1431, která 

vznikla v létě 1437 v souvislosti s nároky vůči Benátčanům, a v listině povýšení do stavu sv. 

pánů datované do roku 1422, která vznikla v roce 1437 zřejmě v souvislosti se sňatkem 

Kašpara s Anežkou Olešnickou, je uvedena pouze matka Konstancie, objevuje se v hraběcích 

listinách datovaných do roku 1437 údajná babička hraběnka Beatrix z Camino, přes kterou je 

možné vystopovat příbuzenství Kašpara s Gianfrancescem Gonzagou, obdobně je uvedena 

babička z rodu Camino (ovšem bez uvedení křestního jména) v reversu z téhož roku 

potvrzujícím, že Anežka Olešnická sňatkem s rytířem neutrpí na své urozenosti.
335

 Právě 

uvedení Beatrix z Camino, jejíž historičnost je velmi sporná, v hraběcích listinách uvedli 

Elbel se Zajicem do pozoruhodné souvislosti. Zmínka o Beatrix jim posloužila jako jeden z 

argumentů pro možnou dataci vzniku falza do doby vlády Albrechta, příp. Fridricha, tedy do 

roku 1442. Tou souvislostí je skutečnost, že jméno Beatrix je jméno jedné z Kašparových 

dcer, z nichž první se narodila nejdříve po Kašparově sňatku na počátku roku 1438. Je zde 
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totiž možnost, že Kašparova dcera nenesla jméno po své babičce, ale babička existující pouze 

na pergamenu listin získala své jméno po Kašparově dceři.
336

 

Zatím se nepodařilo zjistit, odkud pocházela idea Kašpara Šlika o příbuzenském 

spojení s Collalty, kteří ji měli akceptovat až v první třetině 18. století. Tehdy ji zapracoval do 

genealogie Collaltů rodový genealog Enrico di Collalto. Přesto však je nutné předpokládat, že 

určitá dohoda o uznání této fabulace mezi Kašparem a Collalty musela existovat již na jaře a v 

létě roku 1437. Předpokládaným aktérem, který se na prosazování této konstrukce podílel, 

měl být Brunoro della Scalla.
337

 V souvislosti s italským původem Kašpara Šlika upozorňují 

Elbel se Zajicem, že tato praxe nebyla neobvyklou. Deklarací příbuzenství italští šlechtici nic 

neztráceli a naopak získávali mocné přímluvce na dvoře římsko-německých panovníků, jejich 

nově objevení příbuzní pak zvyšovali italským původem svoji společenskou prestiž, pokud 

ovšem jejich ambice nešla ještě dál, aby usilovali o zisk skutečných italských panství. V této 

souvislosti připomínají badatelé snahu o spříznění s italským rodem Orsini, která je doložená 

od roku 1431 pro chorvatsko-uherský rod Blagajů a od roku 1437 pro rod pánů z 

Rožmberka.
338

 I zde je však zdůrazněna důležitost okolností, za jakých k vytvoření fikce 

vzniká, a oboustranná užitečnost takovéhoto spojení, než vlastní fakticita předloženého 

tvrzení.
339

 

Na tomto místě je také nezbytné zdůraznit postřeh Elbela a Zajice, že Kašparova 

fabulace o italském původu nebyla spojena s nárokem na Bassano, o které Šlik usiloval pouze 

z titulu nároku darování, přičemž zřejmě nepředpokládal, že ke skutečnému zisku dojde. 

Podstatnější byl tento nárok jako součást konstrukce nové Kašparovy identity,
340

 stejně jako 

primárním důvodem vytvoření konstrukce bylo skutečně zdůraznění vlastní starobylosti a 

urozenosti, nikoliv – jak se domníval Heinig, který spolu s Hufnagelem nezpochybňoval 
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vlastní akt darování Bassana v roce 1431
341

 – snaha o podepření nároku na Bassano opírající 

se o dědický nárok po matce Konstancii, které navíc tento rod nikdy nevlastnil.
342

 

Elbel a Zajic se stručně zmiňují i o falzátorské činnosti Matesa Šlika, ze kterého bylo 

odejmuto Hufnagelem vyslovené podezření z podílu na falzu polepšení erbu z roku 1433.
343

 

Potvrzeno však nadále zůstává podezření z pozdějších manipulací listin (heredes/fratres) a 

podíl na vzniku zjevných nekancelářských falz, kterým je např. zástava Falknova.
344

 Výzkum 

otázky dění na Loketsku v 70. letech otevřel nové možnosti k úvahám, za jakých okolností 

mohlo dojít ke zmíněným manipulacím. Pozadí událostí bude pojednáno v oddílu Zápas o 

Loketsko, ale již nyní je možné prozradit, že otázka legitimity a nároku na zápisy mezi 

„dědici“ a „bratry“ je jednou z podstat sporu, který vygradoval v roce 1473 požárem města 

Lokte a následným vyhnáním odbojných loketských měšťanů.
345

 Kromě toho zůstává Mates 

zřejmě zodpovědný za vznik privilegia o povýšení do stavu sv. pánů všech bratří s výjimkou 

Kašpara, které je datováno 1. října 1434. Falzum dochované v pouze v potvrzení z roku 1453 

obsahuje navíc kromě povýšení i oprávnění pečetit červeným voskem a právo soudní 

exempce.
346

 Zmíněný výčet druhotných zásahů a manipulací však ještě pravděpodobně není 

uzavřen. Již zde je však zapotřebí připomenout, že případná spoluúčast na manipulacích 

neleží na bedrech pouze Matesu Šlikovi. Již zmíněné darování Falknova, které je nekvalitním 

falzem s pečetí přenesenou z jiné listiny, ukazuje spíše na Mikuláše Šlika, pozdějšího držitele 

falknovského dílu. S ohledem na skutečnost, že tuto listinu si v roce 1485 nechal Mikuláš 

potvrdit od krále Vladislava pouze na základě jejího znění ve vidimu, poukazuje na 

skutečnost, že si slabin originálu byl velmi dobře vědom.
347

 Kromě toho však tento akt 

poukazuje i na strategii, kterou se alespoň jedna z budoucích větví rodu pokusila změnit 

zápisné zboží na zboží svobodné. 
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Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 118, 120. 
343

 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem 

Fälschungsproblem. Inaugural-Dissertation Leipzig, Leipzig-Reudnitz 1910, s. 96–97. 
344

 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: 

Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 142. 
345

 Srov níže s. 202 ad. (Zápas o Loketsko). 
346

 ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere 

Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema II. In: 

Medievalia Historica Bohemica 16/1, s. 145. 
347

 BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. 

století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009, s. 122. 
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Nejpodstatnějším přínosem Elbelova a Zajicova výzkumu je nová datace vzniku tzv. 

hraběcích listin (německého vyhotovení z 1. listopadu 1437 a latinského vyhotovení 

datovaného 30. říjnem 1437), kterými Zikmund Lucemburský měl povýšit Kašpara Šlika a 

jeho dědice na hraběte z Bassana a Bassano na říšské hrabství a udělit jim právo soudní 

exempce. Ještě Paul-Joachim Heinig předpokládal, že obě listiny vznikly ještě za života 

Zikmunda Lucemburského, případně krátce po jeho smrti. Elbel se Zajicem posouvají vznik 

obou listin, které ve výčtu důvodů pro udělení privilegií předkládají dopracovaný koncept 

„virtuálního“ Kašpara Šlika, do roku 1442, do doby, kdy se Kašpar po delší pauze vrátil do 

říšské kanceláře. Stejně podstatné je určení písaře těchto listin, kterým byl Václav z Bochova, 

písař falešné listiny udělující Kašparovy palatinát, ale také zatím nezpochybněného darování 

Holíče Albrechtem II. S ohledem na skutečnost, že výzkum týkající se Kašpara Šlika není ze 

strany obou badatelů uzavřen, je možné předpokládat další zajímavé závěry. 

 

Pozoruhodnou skutečností, která zatím v souvislosti s falzátorskou činností Kašpara 

Šlika nebyla vzata v potaz, je zvláštní torzovitost dochování archivního materiálu. Otázku by 

bylo možné formulovat následujícím způsobem: Jaké písemnosti se nedochovaly a proč? Na 

jedné straně totiž stojí pečlivě sestavený šlikovský rodový archiv, umístěný na loketském 

hradě, na druhé straně je těžko vysvětlitelná do očí bijící torzovitost archiválií. Exemplárním 

příkladem je skutečnost dochování velkého počtu privilegií i majetkových listin (často 

sporných i prokazatelně falešných), jejichž přímá užitečnost pro příslušníky rodiny je nízká, a 

naopak neexistence originálů pro rod zcela stěžejních dokumentů, jakými je například 

zástavní listina chebské správy, originál zástavní listiny Loketska, originál udělení hradu 

Ostroh (Seeberg) na Chebsku. Ztráta originálu zástavy chebské Burgpflege, dochované v 

chebském archivu v transumptu z roku 1486,
348

 je vysvětlitelná rodovým dělením roku 1472, 

kdy se zřejmě stala majetkem Václava Šlika, po němž a po jeho potomcích se archiv 

nedochoval. Stejně lze zdůvodnit i ztrátu listiny k hradu Ostroh, který se dostal do rukou 

chebské rodiny Junkherů sňatkem Kašparovy neteře Anny. Pro ztrátu listiny k zápisu 

Loketska vydané dne 28. září 1434, dochované v několika opisech z 16. století, přičemž 

nejstarší datovaný se nachází ve fondu Staré manipulace a pochází z roku 1531, však obdobné 

vysvětlení neexistuje.
349

 Do popředí se tak dostává pochybnost pregnantně vyslovená Pavlem 

Baudischem v jeho diplomové práce, že ani s obsahem v pozdějších opisech dochované 

                                                           
348

 Listiny k Chebu si nechali Šlikové potvrdit rok před Matesovou smrtí 2. června 1486 in SOkA Cheb, fond 

Archiv města Cheb, Listiny, č. (859) 853. 
349

 NA Praha, fond Stará manipulace, karton 2068, sg. S 16/5. 
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zástavní listiny nemusí být vše v pořádku.
350

 Jedná se však nejen o rozsáhlý výčet 

příslušenství zástavy, obsahující formulace týkající se dolování a mincování, na což skepticky 

poukázal již Rudolf Schreiber.
351

 V případě připuštění pochyb je totiž relevantní otázka, co 

vše bylo předmětem původního zápisu, zda to byly od počátku hrad a panství s 

příslušenstvím,
352

 či obdobně jako v případě Chebska
353

 pouze úřad loketského purkrabí s 

příslušnými právy a povinnostmi. Dochované opisy listin, kterými panovník k zástavní sumě 

připisoval v letech 1436–1437 další sumy ukazují, že předmětem zřejmě od počátku byl hrad 

a panství (či také kraj). Jak to ale bylo se zastavením města Lokte, královské berně a 

mincováním zůstává otázkou.
354

 Na přibližné období možného počátku manipulace s původní 

                                                           
350

 BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. 

století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009, s. 120–121. 
351

 SCHREIBER, Rudolf, Der Elbogner Kreis und seine Enklaven nach dem dreissigjährigen Kriege, Prag 1935, 

s. 38: „Da kein Original vorhanden ist, will mir eine durch ihre Stellung im Text auffällige Nennung des 

Münzrechtes als späterer Einschub erscheinen...“ 
352

 NA Praha, fond Stará manipulace, karton 2068, sg. S 16/5: „vnser schloss, Stat vnd herschafft zum Elenbogen 

mit vnnser konigklichen Bern unnd Stewer, allenn herlickeythenn, Rechten, Mannschafftenn, Schlossenn, 

Stetenn, lehen geistlichenn vnnd wernntlichen, dye Stadt Schlackennwerde, das Schloss Enngelsberg, dye 

Schebnitzer gueter, unnd sunderlich das gueth zue Lichtennstat, das wyr Itzunnt vonn dem Abt zue Töpl gekaufft 

vnd Redlich ann vnns bracht habenn, alle obgenanthe stueck, mit Irenn Rechten, gerichtenn, Marcktenn, 

dorffernn, Leutenn, Mennern, lehen, dorffen, hofenn, zoellenn zu Radesffurth vnnd andersswheu[?], dye 

Zuesetzenn vnnd Zueentsetzen, mit Amptleuthenn zubestellen, auch Muntzenn, Eckernn, Wisenn, veldern, 

Teichenn, Voigteyenn, Wassernn, Wasserlauffen, muelenn, muelsteten, Vischereyenn, Wiltpanenn, geygdenn, 

Vogelweydenn, weldenn, forstenn, Bergenn, Talenn, Bergkwergenn, welcherley Ertz, das ist Renthen, Nutzenn, 

Zinsenn, fellenn vnnd allenn andern Zugehorungenn nichts aussgenommen, unnd wye mann dye mit 

sonderlichenn worthenn genennen magk gnedigklich vorsetzet, vorpfenndet vnnd vorschrybenn, vorsetzenn, 

vorfpennden, vorschreyben“. Srov. drobné rozdíly s edicí Lünigovou vzniklé chybným přepisem: „vnser Schloß, 

Stadt und Herrschafft zum Elbogen mit vnserm Königl. Bern und Stewer mit allen Herrligkeiten, Rechten, 

Mannschafften, Schlössern, Städten, Lehen, Geistlichen und Weltlichen die Stadt Schlagenwerthe, daß Schloß 

Engelsspurg, die Schebnitzer Güther, und  sonderlich das Guth zur Achten[!]=Stadt, daß wier ietzund von dem 

Aabt zur Tepl gekaufft, und redlich an vns gebracht haben, alle obgenannte Stückh mit ihren Rechten, Gerichten, 

Märckten, Dörffern, Leuthen, Mannen, Lehen, Dörffern, Hofen, Zöllen, zu Rathsfurth, und anderswo die zu 

setzen, und zu entsetzen mit Amtleuten zu bestellen, auch Müntzen Aeckern, Wiesen, Feldern, Teichen, Vogteyen, 

Wassern, Wasserläuften, Amten[!], Ambtstetten[!], Fischerey, Wild=Bahnen, Gejähden, Voglweyden, 

Wald=Forsten, Bergen, Thalen, Bergwercken, welcherley Ertze, das ist Renthen, Nutzen, Zinßen, Fällen und 

allen anderen Zugerhörungen, nichts ausgenohmen und wie man die mit sonderlichen Worten gennenen mag 

gnädiglich versetzt, verpfändet, verschrieben, versetzen, verfpenden, verschreiben.“ Další vidimus z roku 1548 

se nachází SOA Zámrsk, RA Šliků, inv. č. 490, sign. X.1, karton 60; nedatovaný opis listiny také in NA Praha, 

fond České oddělení dvorské komory Vídeň, sg. L-Loket, kart. 143, sv. 8.  
353

 SOKA Cheb, Archiv města Chebu, Listina č. 859: Vidimus z 2. 6. 1486 listiny vydané 16. 10. 1430: „die 

egenanten pfleg zu Eger mit allen und yczlichen iren herligkeiten, lehnschefften, rechten, nutzen, sellen, 

welden,Czinsen, gerichten unnd auch das Czehend holz von allen flosholz, das auff der Eger oder Rosslein [řeka 

Röslau] gein Eger kummet und an das Land gelegt wirth, das man dann von alders auf das haws gegeben hat 

und allen andern zugehorungen nichts ausgenomen ob der erde und dorunder, was von alders und rechts wegen 

dorzu gehort het fur vier hundert schock guter Bemischer groschen gnediglich ynne gegeben, vorschrieben, 

beschieden unnd vorseczet...“ 
354

 Pro srovnání může sloužit stručné znění rozsahu zápisu dochované v listině z 6. dubna 1437, kterou Zikmund 

a Barbora zvýšili zástavní sumu na Loket Kašprau Šlikovi a jeho manželce Anežce o 7500 zl.: „uff unser sloz 

und herschafft zum Ellnpogen oder uff andern gewissen gutern, die er dann hat“ (Originál in SOA Zámrsk, 

publikováno in ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ 

Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema 

III. In: Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 128–130. Nově přinesl výzkum Petra Elbela nález 

nedatovaného opisu zástavní listiny a dosud neznámé zvýšení zástavní sumy o 400 kop gr. z 4. prosince 1436, ke 
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zástavní listinou by mohlo poukázat i dění v Loketsku, zejména první znatelnější snahy 

Matesa Šlika o upevnění moci nad krajem, které se objevili po Chebských úmluvách roku 

1459. Spor Matesa Šlika s Loketskými o královskou berni v roce 1461
355

 a vytváření 

kompaktnější územní podoby Loketska vznikající v důsledku finančních transakcí s Jiřím z 

Poděbrad (zřeknutí se Andělské Hory a naproti tomu připojení samostatné držby Nejdku a 

Hroznětína k Loketskému kraji a zisk Hartenberku a potvrzení Lubů)
356

 představovaly vhodné 

příležitosti k použití listin, případně falz. Asi zcela bez souvislosti s tímto trendem nebude 

skutečnost, že již v první polovině 50. let Mates Šlik ze své titulatury vypouští titul 

purkrabího loketského. Určitý druh ztrát archivního materiálu je možné předpokládat v 

souvislosti s užíváním listin. Příkladem ztracené a znovunalezené písemnosti může být 

několikaletá ztráta darovací listiny k uherskému panství Holíč, která se po roce 1489 ocitla v 

držení vzdálených příbuzných Šliků hrabat ze Svatého Jura a Pezinoku, a kterou se podařilo 

Šlikům vykoupit zpět až o několik let později.
357

 

Jádrem nastíněné teze zůstává možnost, že nedochování originálního písemného 

materiálu může být zcela záměrné. V souvislosti s falzátorskou činností a torzovitostí 

materiálu stojí za povšimnutí i mnou předpokládaný skartační zásah v chebském archivu. 

Téměř veškerý aktový materiál vztahující se ke Šlikům je dochovaný až od roku 1450, tedy až 

z období po smrti Kašpara Šlika. Písemnosti vzniklé před tímto rokem jsou skutečné 

jednotliviny. Za vše hovoří, že po nejvýznamnějším chebském rodákovi Kašparu Šlikovi, 

který s městem v kontaktu po celou svou kariéru prokazatelně byl, je dochován 1 missiv. 

Uvedené svádí k domněnce, že po smrti Kašpara Šlika mohlo dojít k odstranění šlikovských 

písemností z registratury městského úřadu, protože v porovnání s aktovým materiálem 

                                                                                                                                                                                     
kterému došlo v souvislosti s vykoupením Andělské hory od Jakoubka z Vřesovic: „auf unnser Sloss, Stat vnd 

lannde zum Elbogen“ (NA Praha, fond České oddělení dvorské komory Vídeň, sg. L-Loket, kart. 143, sv. 8. K 

tomu srov. ELBEL, Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtualle“ 

Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten Forschungsthema 

III. In: Mediaevalia Historica Bohemica 15/2, 2012, s. 114, pozn. 200). Pro úplnost doplnuji znění z podezřelé 

listiny z 1. listopadu 1437, kterou Zikmund měl zvýšit zástavní sumu na Loket Kašparu Šlikovi o 1000 kop 

grošů: „vff vnser Slos vnd herschafft zum Elbogen mit allen Iren Manschefften, herlichkeiten, Rechten vnd 

zugehorungen geslagen zu der S[umma], die wir In vormals doruff [ve]rschriben haben.“ (NA Praha, fond 

České gubernium – guberniální listiny, Praha, č. 240). 
355

 Rozhodnutí Jiřího z Poděbrad ze 7. března 1461 ve sporu loketských s Matesem a Václavem Šliky, že loketští 

nemusí odvádět Šliků berni za odvedení částky 1300 kop grošů, listina obou Šliků v téže věci z téhož dne. (NA 

Praha, fond České gubernium – guberniální listiny, Praha, č. 320 a 321); BAUDISCH, Pavel, Šlikové a Loketský 

kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009, 

s. 123. 
356

 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, 

diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 128–129; BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. 

Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009, s. 

125. 
357

 NA Praha, fond Stará manipulace, sg. S 16/1, karton 2067, Welcherlay gestallt vnd weis das gut weyskyrchen 

In der Cron zcw hungern gelegen an denn namen vnnd stame Der Slickhen Erblich gekhümen ist. 
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vztahujícím se k dalším rodinám, je hiát v dochovaném materiálu jen obtížně vysvětlitelný. 

Další z otázek spojených s falzátorskou činností Šliků je již naznačený postoj jejich 

okolí k podezření z falšování. Na základě obhajoby Matesa Šlika, který v listu Oldřichovi II. z 

Rožmberka vyvracel klevety o existenci více než stovky blanketů, nalezených po bratrově 

smrti,
358

 je možné usuzovat, že podezření muselo existovat. Stejně tak bylo podezření živé 

ještě minimálně v roce 1454, když se v žalobě na Ulricha Eicingera objevilo spoluobvinění 

Kašpara Šlika z falšování závěti Albrechta Habsburského.
359

 Rozpaky nad listinami 

předkládanými Šliky se pak objevují i ve druhé polovině 15. století, kdy již není naplno 

obvinění vyřčeno, ale rezervovaný přístup při posuzování některých nároků přinejmenším o 

nedůvěře svědčit může.
360

 

 

 

2.7. Kašpar Šlik a královský dvůr 

 

Vytvoření podmínek pro vlastní vzestup Šliků mezi šlechtické rody je neoddělitelně 

spojen s osobou panovníka, respektive panovníků a jejich dvorů, v první řadě však římských 

králů a císařů a teprve ve druhém sledu králů českých. V důsledku personálního propojení 

zmíněných důstojenství v osobách Zikmunda Lucemburského, Albrechta, Fridricha 

Habsburských dochází často k prolínání situací, zda za tím či oním Šlikovým ziskem stojí 

služba králi či císaři. Chápání role panovníka
361

 je ve vrcholném středověku odvislé od 

chápání společnosti jako obce Boží formulované svatým Augustinem, jehož koncepce 

státního zřízení jako nutného zla byla ve 13. století revidována recepcí aristotelismu a 

tomismu. Z Aristotelových přijatelných forem vlády si Tomáš Akvinský nejvíce cenil 

monarchie.
362

 V chápání středověké Římské říše byl ideální křesťanský panovník od časů 

Karla Velikého ztotožněn s římským císařem. S příchodem italského humanismu pak 

myšlenka ideje antického Imperia Romanorum ožívá nejen v rovině filosoficko-literární, ale i 

ve zcela konkrétní představě o sjednocení Itálie pod vládou římského císaře. Připomeňme na 
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 Viz pozn. 136. 
359

 URBÁNEK, Rudolf, Konec Ladislava Pohrobka, Praha 1924, s. 18–19 obvinění nepokládá za oprávněné. 

Naproti tomu KNITTEL, Jan, Český dvůr Ladislava Pohrobka. Diplomová práce FF UK, Praha 2014, s. 75–76 

se jednoznačně kloní ke Šlikovu autorství závěti. GUTKAS, Karl, Der Mailberger Bund von 1451. Studien zum 

Verhältnis von Landesfürst und Ständen um die Mitte des 15. Jahrhunderts. In: Mitteilungen des Institutes für 

Österreichische Geschichte 74, 1966, s. 51–94, s. 347–392. 
360

 Srov. pochyby Jindřicha z Plavna z roku 1493 na str. 231 a odmítnutí privilegia non evocando z hraběcí 

listiny v roce 1486, srov. pozn. 935. 
361

 K chápání panovníka ve středověkých Čechách nejnověji srov. ANTONÍN, Robert, Ideální panovník českého 

středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení, Praha 2013. 
362

 AKVINSKÝ, Tomáš, O vládě. In: Politické myšlení sv. Tomáše, ed. Jiří BAHOUNEK, Brno 1995, s. 189. 



111 
 

tomto místě naivní výzvu Francesca Petrarca k znovunastolení antického Říma předestřenou 

Karlovi IV., stejně jako skeptickou odpověď realisticky uvažujícího císaře.
363

 Právě neúspěch 

této ideje v Itálii v průběhu 15. století připravil půdu pro vznik nového pojetí „vladaře“. 

Machiavelliho vladař tak od ideálu dobrého panovníka přesedlal pod vlivem renesančního 

individualismu a deziluze způsobené politickým vývojem v Itálii (a Machiavelliho 

každodenních zkušeností) k panovníku jednajícímu čistě účelově. Pole Šlikovy kariéry stojí 

přesně na pomezí této myšlenkové proměny mezi středověkem a novověkem, která je patrná i 

z komplikované vlády Zikmunda Lucemburského v Říši, ale i Českém království. K 

pochopení proměny panovnické moci může pomoci její charakteristika z pera Roberta 

Antonína, který upozornil, že v období od poloviny 13. století do konce 15. století došlo 

k posunu „role panovníka a jeho úlohy v životě společnosti. Již na tomto místě je však třeba 

zdůraznit, že přes nové aspekty panovnické vlády zůstává i nadále závazné augustinovsko-

tomistické schéma, v rámci kterého náleží králi garantovat svou vládou spravedlivé mírové 

soužití prodchnuté milosrdenstvím (v intencích pojmů pax, iusticia, clementia). V tom se nic 

nemění a panovník je i nadále vnímán jako jeden ze stabilních bodů, o něž se opírá sociální 

řád (ordo) pozemského světa. Panovnická moc i nadále zůstává službou, v souvislosti 

s rozvojem nadosobních „státních“ institucí se však jedná o povinnost zaměřenou primárně 

právě na stabilitu a rozvoj jich samotných. Na úrovni transindividuálního pojetí komory se 

panovník stává jejím nejvyšším správcem a mezi kritéria ideální vlády se tak záhy začlení 

nejen povinnost uvážlivé správy, ale i náležitého rozmnožení komory předávané dědicům. 

Podobně náleží mezi nové úlohy krále i péče o vlast (patria), která se v souvislostech 

s rozvojem středověkého nacionalismu transformuje v povinnost ochrany jazyka („národa“), 

sehrávající klíčovou roli například v husitském pojetí panovnického ideálu. Ruku v ruce 

s tímto vývojem můžeme též sledovat související narůstání role zemských sněmů zastupujících 

politický národ o sobě.“
364

 

V této souvislosti zůstává zcela samostatnou kapitolou otázka vztahu ke králi, 

jmenovitě Zikmundovi Lucemburskému v Českém království v průběhu husitské revoluce. 

Robert Antonín ve své pozoruhodné práci zasadil odmítnutí Zikmunda zcela do koncepce 

ideálu středověkého panovníka, ve které se Zikmund na počátku 20. let 15. století zhostil role 

špatného krále, tyrana. Husitská propaganda tak vytvořila dodnes obtížně překonávaný obraz 

antiideálu panovníka. I když tedy pro legitimní nároky po svém otci, což samo o sobě 

                                                           
363

 SEIBT, Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (1346–1378), Praha 1999, s. 216–217. 
364

 ANTONÍN, Robert, Ideální panovník českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého 

myšlení, Praha 2013, s. 46–47. 



112 
 

představuje hodnotu panovnické moci, byl Zikmund oprávněn usednout na trůn, v důsledku 

vlastních provinění (upálení Jana Husa, vedení křížové výpravy, chybně provedený 

korunovační ceremoniál) tuto výsadu v očích české reprezentace ztratil.
365

 Během husitských 

válek však původní ideál nezaniknul a ještě v souboji o nástupnictví po Zikmundovi 

Lucemburském se tradiční hodnota kontinuity panovnické moci prosadila v přijetí Albrechta 

II. Právě při hodnocení služby kancléře Šlika je velmi důležité vědomí, že Kašpar není jen 

symbolem loajality prokazované panovníkům,
366

 ale především symbolem kontinuity mezi 

Lucemburky a Habsburky. Podpora Zikmunda, Albrechta a potažmo i královny Alžběty a 

nároku Ladislava Pohrobka na český trůn není jen známkou věrnosti panovníkovi, ale je i 

dokladem jasného vědomí, že udržení získaných postů, titulů, majetku a moci je odvislé od 

udržení kontinuity vlády. Šlikovu nespornou obranu této středověké hodnoty panovnického 

ideálu je tak možné vnímat ze dvou úhlů pohledu: hypoteticky jako obranu středověké 

hodnoty samotné, určitě však jako účelovou obranu vlastní pozice. 

 

Prostředí panovnického dvora, resp. panovnických dvorů představuje v současnosti 

moderní téma.
367

 Jelikož dosažení nejvyšší pozice ve struktuře kanceláře Zikmunda 

Lucemburského, nedílné části panovnického dvora, představovalo pro Kašpara Šlika 
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startovací čáru jeho hvězdné kariéry, je nezbytné věnovat se otázce osoby kancléře na dvoře 

podrobněji. V poslední dekádě probíhal intenzivní výzkum na poli tématu panovnických a 

šlechtických dvorů i v české historiografii, přesto však stěžejní práce české historiky ještě 

čeká. Stav výzkumu dvora Zikmunda Lucemburského prověřil před několika lety Petr 

Elbel.
368

 Z jím předestřeného výčtu vyplývá, že zpracování dvora Zikmunda je otevřeným 

úkolem, stejně jako otázka dvora jeho nástupce Albrechta Habsburského. Uspokojivá situace 

panuje až v případě jeho následovníka na říšském trůně, Fridricha III., kde se historik může 

opřít o zásadní syntézu z pera Paula-Joachima Heiniga, obsahující i podrobné biografie členů 

rozvětveného aparátu.
369

 Ve vztahu ke Šlikům a zejména Kašparovi jsou významné i práce 

věnované fungování kanceláří jednotlivých panovníků.
370

 

Důvody neutěšeného stavu bádání dvora posledního Lucemburka shledal Elbel ve 

skutečnosti vlády Zikmunda ve třech královstvích. Panovníkův dvůr se vyvíjel od původního 

markraběcího dvora braniborského, který byl nahrazen ziskem uherské koruny. Zikmundův 

uherský dvůr se stal základem dvora římského krále v roce 1411. Získání české koruny v roce 

1420 nemělo na strukturu jeho dosavadního dvora zásadnější vliv, protože osoby z českého 

prostředí byly na dvůr integrovány již v období předchozím a o třech rovnocenných složkách 

dvora – říšské, uherské a české – je možné hovořit až po roce 1436.
371

 Nejasná zatím je i 

kategorizace dvořanů, neboť zůstává otázkou, zda vedle sebe existovali uherští milites aule 

regiae, resp. familiares aule regie a říšská familia regis, do které patřili do roku 1418 i Kašpar 

a od roku 1420 Jindřich Šlikové,
372

 jako oddělené okruhy osob, či se jednalo o okruh týchž 

osob.
373
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Po smrti Kašpara došlo k zásadnímu oslabení vazby na panovnický dvůr. Rytíř Mates 

Šlik z Lažan, který byl sice od června 1443 přijat mezi Fridrichovy služebníky a dvořany,
374

 

ale v těsné králově blízkosti se již neudržel, s ohledem na aktivity ve Vogtlandu, západních 

Čechách a živější kontakty se dvorem Fridricha II. Mírného, pro kterého vykonával službu 

rady. Kontakt se říšským dvorem pravděpodobně udržoval bratr Mikuláš Šlik, pro nedostatek 

pramenů však nelze jeho vztah ke dvoru lépe mapovat, ale je možné předpokládat, že jeho 

služebná úloha byla spíše příležitostná. Rozhodující však měl význam pro tok informací 

z králova okolí k Matesu Šlikovi. O příslušnosti Šliků ke dvorům českých králů Ladislava, 

Jiřího a Vladislava není k dispozici doklad. Zdá se však, že s českým dvorským prostředím 

udržovali kontakt pouze na úrovni vzájemné komunikace prostřednictvím významných osob 

(Prokop z Rabštejna, Beneš Krabice z Weitmile), což ostatně potvrzuje i průzkum Matesovy 

korespondence s městem Cheb.
375

 

 

2.8. Eneáš Silvius Piccolomini a Kašpar Šlik 

 

V úvodní kapitole byl stručně zmíněn Eneáš Silvius Piccolomini v souvislosti 

s Kašparovou biografií uveřejněnou v Historii české. Jelikož význam této osobnosti pro Šlika 

je zcela stěžejní, pokládám za vhodné zařadit v pasáži věnované dvorskému prostředí 

podrobnější popis literárního obrazu kancléře v díle slavného humanisty a papeže. Domnívám 

se totiž, že úzká spolupráce těchto dvou osobností v říšské kanceláři krále Fridricha oba 

aktéry velmi ovlivnila. Zatímco humanista Piccolomini se mohl učit od svého nadřízeného 

pragmatismu, Šlik mohl v přítomnosti Piccolominiho cizelovat svoji vazbu k Itálii.
376

 

I když někteří dějepisci byli přesvědčeni o studiích kancléře Kašpara Šlika na 

univerzitě v Bologni,
377

 relevanci tohoto údaje se na rozdíl od studia na téže univerzitě jeho 
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bratra Matesa zatím nepodařilo prokázat. Přesto byl Kašpar s italským prostředím velmi úzce 

spojen a musel proto být konfrontován i s myšlenkovou kulturou humanismu. Během své 

dvorské služby Zikmundu Lucemburskému se Šlik seznámil jak s celou řadou Italů,
378

 tak s 

vlastní Itálií, kterou dle svědectví Eneáše celou procestoval.
379

 Osobou, která ke Kašparovu 

poznání Itálie zajisté přispěla, byl významný humanista Eneáš Silvius Piccolomini, Šlikův 

podřízený v říšské kanceláři ve čtyřicátých letech 15. století. O vzájemné náklonosti nemůže 

být pochyb, neboť svrchu bylo připomenuto, že budoucí papež se na stránkách své kroniky 

vyznal z vděčnosti Kašparovi za svůj kariérní postup. Obě postavy tak spojuje nejen 

přátelství, ale i společné prostředí dvora a kanceláře římského krále (od roku 1452 císaře) 

Fridricha III., ve kterém oba působili a ve kterém byli oba konfrontováni s ideály humanismu. 

Humanismus jako směr, ze kterého vyrostla nová kultura i filosofie, byl reakcí 

na středověkou pozdní scholastiku pěstovanou na univerzitách. Humanismus byl 

myšlenkovým hnutím zaměření filologicko-literárního, více než filosofického.
380

 V užším 

smyslu, který je dle mého názoru výstižnější pro Piccolominiho roli v humanismu, se jednalo 

o literárně učenecký proud vědomě navazující na dědictví římského a řeckého starověku.
381

 

Nadcházející období se od předchozí doby vyznačuje několika charakteristickými rysy, 

kterými byly v první řadě: individualismus, vysoké hodnocení jednotlivce; svobodné studium 

antiky bez ohledu na teologické vazby a cíle; věda, která buduje pouze na rozumu a 

zkušenosti; světskost, neduchovní charakter myšlení.
382

 Obrat ke studiu antiky a antických 

filosofických systémů byl umožněn především studiem a překládáním zapomenutých 

antických textů. V plné míře tak bylo Evropě poprvé zpřístupněno v celém rozsahu například 

dílo Platonovo.
383

 Tento směr vytvořil podmínky pro vznik humanistické filosofie 

reprezentované jmény Mikuláše Kusánského, Mikuláše Koperníka, Erasma Rotterdamského a 

Nicolò Machiavelliho. Humanistou, jakým Eneáš Silvius Piccolomini bezpochyby byl, však 

skutečně rozumějme spolu s Paulem Oskarem Kristellerem profesionálního představitele 

disciplín studia humanitatis: gramatiky, rétoriky, básnictví, historie a morální filosofie.
384

 

Právě zájmu o morální filosofii, totiž podle tohoto badatele, vděčí řada humanistů za své 

postavení v dějinách filosofie: „Mnoho humanistických děl nemá totiž s filosofií nic 
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společného a mnohé z renesančního filosofického myšlení spadá mimo oblast humanismu. 

(…) Proto se zdráhám ztotožňovat humanismus s renesanční filosofií.“
385

 Toto vymezení je 

právě na Piccolominiho přístup přijatelně aplikovatelné. V jeho díle je možné se s běžnými 

humanistickými prvky setkat; stejně tak ukazuje na příslušnost mezi humanistické učence 

vysoké ocenění Platóna, které je v jeho díle patrné. 

 

Eneáš Silvius Piccolomini se narodil roku 1405 v městečku Corsignano (dnešní 

Pienza) ve zchudlé aristokratické rodině původem z nedaleké Sieny. Po studiích na univerzitě 

v Sieně podstoupil další vzdělání na florentské akademii, kde se Eneáši dostalo humanistické 

průpravy. Od roku 1432 působil ve službě v církevních (sekretář kardinála Domenica 

Capranicy, sekretář papeže Felixe V.) i světských kruzích (od roku 1443 sekretářem římského 

krále Fridricha) z počátku jako laik, od konce čtyřicátých let jako klerik. Po nástupu do říšské 

kanceláře vedené od roku 1442 opět Kašparem Šlikem je datován jeho významnější příklon 

k zaalpskému humanismu. Krátké působení v kanceláři mělo na Piccolominiho smýšlení 

významný vliv. Přineslo s sebou definitivní odklon od konciliarismu, což je patrné zejména 

v jeho traktátu O původu a autoritě římského impéria, ve kterém „zdůvodnil absolutní 

suverenitu římského panovníka vůči knížatům, a to analogicky k nadřazenému postavení 

papeže vůči konciliárnímu sboru.“
386

 V diplomatických jednáních přispěl Eneáš spolu 

s kancléřem Kašparem Šlikem k definitivní porážce konciliarismu (účast na říském sněmu ve 

Frankfurtu 1446). Sbližování politiky královského dvora a kurie došlo završení v podobě 

konkordátu v roce 1448, kterým se v Říši začala naplňovat autorita papežského stolce. Pro 

dokreslení myšlenkového zrání Eneáše není bez zajímavosti, že zatímco ve svém historickém 

spisu nazvaném Dvě knihy komentářů k dějinám Bazilejského koncilu ze třicátých let 

obhajoval vítězství konciliaristů proti papeži Evženovi IV., tak o pouhých deset let později 

podrobil toto dílo rozsáhlé revizi a dal mu zcela opačnou, tj. protikonciliaristickou tendenci.
387

 

Církevní kariéru začal Piccolomini budovat po odchodu ze služeb Fridrichových, když 

koncem čtyřicátých let přijal svěcení a krátce na to byl roku 1450 ustanoven biskupem 

v Sieně. Kardinálský klobouk pak obdržel roku 1456. Úspěšnou církevní kariéru završil 

Eneáš, původně stoupenec konciliárního hnutí, přijetím papežské tiáry v roce 1458. Zařadil se 
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tak mezi renesanční papeže, pro které byl z humanismu vycházející životní styl standardem. 

Zemřel roku 1464 uprostřed neúspěšného protitureckého tažení, které sám podnítil. 

Již zmíněný stručný životopis nastiňuje mezníky vývoje osobnosti Eneáše Silva. 

Obdobné mezníky platí i pro pochopení formování Eneášových postojů k české otázce. 

O problematice husitského kacířství měl Piccolomini pojetí již od dob svých studií. S husity 

se pak poprvé setkal na Basilejském koncilu roku 1432, ale hlubší zájem o tuto problematiku 

je spojen až se vstupem do říšské kanceláře. Zde totiž jen „málokdo mohl lépe Silvia zasvětit 

do českých i pražských poměrů než právě Kašpar Šlik.“
388 

Poprvé a naposledy vstoupil 

Piccolomini na českou půdu roku 1451 jako účastník poselstva krále Fridricha III. k českému 

sněmu. Očekávání, které tehdy vkládal do Jiřího z Poděbrad, jakožto politické síly, která by 

mohla zjednat nápravu v zemi, však nedošla naplnění. Od volby Jiřího českým králem pak 

nabýval jejich vztah na problematičnosti, až se vyhrotil v otevřené roztržce spočívající 

v povolání Jiřího z Poděbrad před církevní soud roku 1464, završené uvrhnutím českého krále 

do klatby novým papežem Pavlem II. roku 1466. Pro pochopení Kroniky české je tak nutné 

vzít v potaz jednak postupný vývoj autorovy osobnosti a kariéry, během které se básník, 

diplomat a úředník nakloněný konciliárnímu hnutí postupně měnil, a kterou završil získáním 

úřadu římského papeže, jednak období, ve kterém kronika vznikla, tedy léta 1457 až 1458. 

 

Pro pojednávané téma jsou zcela zásadní stopy, které Kašpar Šlik zanechal v dílech 

slavného humanisty a snad i v samotném Eneáši Silviovi, když jako obratný diplomat a politik 

formoval jeho myšlení a pomáhal vytvářet jeho kariéru. Svoji roli zajisté sehrál i přiměřený 

věkový rozdíl cca. 10 let mezi úspěšným Šlikem a jeho snaživým podřízeným. Nebude určitě 

bezúčelné, pokud proti sobě postavíme humanistu a politika. Z tohoto úhlu pohledu by se 

mohla následná proměna humanisty Eneáše Silvia v pragmatického papeže Pia II. zdát snáze 

vysvětlitelná. Vztah Piccolominiho se Šlikem je pro formování Piccolominiho humanismu 

velmi podstatný, stejně jako pro formování jeho pragmatismu. Je totiž skutečností, že tento 

protřelý a schopný politik a diplomat měl na Eneáše Silvia bezprostřední vliv. Každodenní 

vzor účelově jednajícího říšského kancléře zajisté přispěl k vymezení tenké hranice, která 

vede mezi humanistickým ideálem a realitou. Nanejvýš pravděpodobný je i předpoklad, že to 
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byl právě Kašpar Šlik, kdo poskytoval informace a reálie o dění v českém království, které se 

staly základem čtvrté kapitoly Eneášovy Kroniky české.
389

 Záhadný Kašpar Šlik tak působí 

jako možná inspirace pro Piccolominiho myšlenkového zrání. Šlik a Piccolomini jsou pak 

spojeni ještě dalšími pouty. Prvním z pout je vztah k Itálii, který u Eneáše pramenil z jeho 

rodného původu i humanistické ideje centra Římské říše, jak je to ostatně patrné i z Kroniky 

české. Již výše bylo pojednáno, že i chebský Němec Šlik se snažil italské kořeny usilovně 

prokázat, vytvořením fabulace o původu matky Konstancie ze starobylého italského rodu 

Collalto.
390

 Zmíněná fikce však byla – pokud se ovšem nezakládala na pravdě a Kašpar Šlik 

nebyl levobočkem snad až samotného císaře Zikmunda, jak se občas nepodloženě v literatuře 

objeví
391

 – součástí Kašparovy koncepce vytvoření podmínek pro svou postupnou nobilitaci 

završenou povýšením na říšského hraběte z Bassana. 

Z určitého úhlu pohledu není tato Šlikova snaha jen pouhým kulturně-společenským 

trendem, ale snad je i možné ji interpretovat jako Šlikovu realizaci ideálu sounáležitosti 

s humanistickým římským impériem a přímým vytvářením tohoto impéria. Kancléřovu snahu 

nelze podle mne srovnávat se známým vylepšováním rodokmenů (např. Rožmberk/Orsini),
392

 

protože Šlikův postoj je daleko radikálnější a z pohledu jeho úřadu i pochopitelný: Říšský 

kancléř – z pohledu humanismu – ideálního římského impéria, který navíc jako první svého 

úřadu pocházel z laického stavu, musí být přece pravým Italem. O usilovné snaze prokázat 

příbuznost s rodem Collalto bylo hovořeno výše.
393

 Silná vazba k Itálii se projevovala i 

v politickém směřování Kašpara Šlika, který byl na dvoře císaře Zikmunda a po té ve 

čtyřicátých letech i na dvoře krále Fridricha Habsburského čelným stoupencem znovu 

upevnění pozic německého panovníka v této oblasti. Domnívám se, že vysvětlení jeho postojů 

tkví skutečně v kontinuitě lucemburské koncepce teoreticko-právní obnovy Svaté říše římské 

a snad i v pevné víře v realizaci této ideje. Úporná snaha se stala kancléři do jisté míry 

osudnou a zřejmě nepřímo přinesla i jeho pád z císařovy přízně do nemilosti. Byl to totiž 

mimo jiné i rozdílný pohled na zájmy Říše v Itálii, pro který se stárnoucí kancléř na sklonku 

svého života roku 1448 osudově rozešel s politikou mladého Habsburka. 

Zajímavý rozměr získá výše předestřená úvaha, uvědomíme-li si, že jednou z osob, 

která verzi o italském původu Kašpara Šlika akceptovala a zároveň má největší zásluhu na 

                                                           
389

 Enea Silvio, Historia Bohemica-Historie česká, ed. Dana MARTÍNKOVÁ, Alena HADRAVOVÁ, Jiří 

MATL, s. xxix. 
390

 Tamtéž, s. 174–177: „Gaspar Slichius princeps fuit, matre Italica, ex comitibus Alti Collis agri Tarvisini“. 
391

 Naposledy jsem se s touto úvahou setkal in JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice II, Domažlice 

2003, s. 163. 
392

 Nejblíže mu stojí snad Oldřich II. z Rožmberka, který je pravděpodobně autorem konstruktu o původu 

Rožmberků z rodu Orsini. 
393

 Viz str. 27–28. 



119 
 

jejím všeobecném rozšíření, je právě Eneáš Silvius Piccolomini v Šlikově medailonu 

uveřejněném v Kronice české.
394

 

S ohledem na skutečnost, že se s postavou říšského kancléře nesetkáme v díle Eneáše 

Silvia Piccolominiho naposledy, je možné uvažovat, že tento laický kancléř mohl pro 

Piccolominiho představovat ideálního kancléře římské říše v myšlenkové rovině; v realitě pak 

tento státník sloužil Piccolominimu pravděpodobně jako vzor.
395

 Osobnost kancléře Kašpara 

Šlika prostupuje totiž Eneášovo dílo nenásilným způsobem i nadále. Již roku 1443 se 

pravděpodobně Kašparova osobnost objevuje anonymně v díle česky nazvaném „O dvou 

milencích“ (Euryalus a Lukretia), bocacciovsky laděné milostné novele.
396

 Rysy Kašparovy 

dravé osobnosti můžeme tušit v konturách hlavního hrdiny, kterým je významný dvořan 

císaře Zikmunda Lucemburského Euryalus. Během Zikmundova římského korunovačního 

tažení si tento hrdina začne milostný román s vdanou měšťankou města Sieny. Zpočátku 

nevinný vztah je velmi popisně naplněn s odkazy na řadu antických paralel, končí však 

tragicky odloučením a následnou smrtí Lukrécie. Ze žalu hlavního hrdinu vyvedl až císařem 

zprostředkovaný sňatek „s dívkou vévodského rodu, krásnou, ctnostnou a moudrou.“, což by 

odpovídalo životnímu příběhu kancléře Šlika.
397

 Toto dílko, kterému se dostalo i přes „Piovo 

zavržení Eneáše“ nebývalého rozšíření, pozornosti i řady překladů, je zcela poplatné 

humanistickému písemnictví. Zvláště patrné je to ve zvolené formě bocacciovsky laděné 

novely, jejím obsahu i smyslu umocněnými odkazy na antickou literaturu (převážně Vergilia, 

Ovidia a Terentia) a antickou filosofii, na kterou se však odvolává zcela okrajově.
398

 

Ještě zřetelněji vystupuje humanistický kontext římské říše z dalšího Eneášova díla, 

pocházejícího ze stejného roku 1443, ve kterém opět vystupuje Kašpar Šlik, tentokrát ovšem 
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nejvelkolepěji. Jedná se o tzv. Pentalogus,
399

 tedy rozhovor pěti osob nad uspořádáním moci a 

poměrů v říši a církvi. Hlavními postavami diskuse je zde samotný autor, mladý král Fridrich, 

titulovaný jako císař, rytíř a kancléř Kašpar Šlik a biskupové z Silvester Pflieger z Chiemsee a 

Nicodemus della Scala z Freisingu. Dílo obsahuje naučení a rady tehdy 27 letému 

panovníkovi. Nejedná se tedy v žádném případě o spis usilující o předložení jasné reformy 

uspořádání Říše, jakým je například o málo mladší spis Reformatio císaře Zikmunda z roku 

1438.
400

 Ke srovnání žánru je vhodnější spíše mladší Eneášův spis Pojednání o vychování 

dítek, sepsaný v roce 1450 pro budoucího krále Ladislava.
401

 

Témata debat zahrnují humanistickou oslavu umění latinské rétoriky, poučky o 

jednání panovníka s poddanými. Mezi politickými tématy roku 1443 ještě zaznívá potřeba 

svolání nového univerzálního koncilu za účasti všech křesťanských panovníků. V této 

souvislosti polemizovala Kašparova postava o právu císaře svolat koncil, k čemuž se jí od 

Eneáše dostalo vyčerpávajícího rozkladu ve prospěch práva římského panovníka pro dobro 

křesťanů takto jednat.
402

 V debatě o poměrech v církvi vložil Eneáš Kašparovi Šlikovi do úst 

slova kritiky vůči nešvarům kleriků, kterým „nevadí podvádět Boha, protože mnozí z nich v 

něj nevěří.“
403

 Když v souvislosti s tématem nápravy církve a svoláním koncilu připomněl 

biskup Silvestr Konstantinovu donaci, která byla v roce 1440 Lorenzem Vallou prokázána 

jako falzum, neodpustil si Piccolomini vložit slavnému falzátorovi Šlikovi do úst pohrdavý 

povzdech: „Ach, proč zmiňuješ toto fiktivní darování? Na to by se nemělo pomýšlet ani ve 

snu.“
404

 Stěžejním motivem vzniku celého díla jsou však rady dávané Fridrichovi o tom, aby 

usiloval o získání pozice římsko-německého panovníka, pod jehož předsednictvím měly být 

překlenuty rozpory mezi basilejským koncilem. Nejpodstatnější v této souvislosti je otázka, 

zda a jakým způsobem má král získat pod vrchní říšsko-německou pravomoc antické centrum 

Říše – Itálii. Narážky na důležitost „latinského panství“ jsou v celém díle 

nepřehlédnutelné.
405

 Kontinuitu panovnické moci podporují Eneášovy poukazy na kvality 

                                                           
399

 V nedávné době bylo dílo zpřístupněno v kritické edici se zrcadlovým německým překladem z latiny v edici 

Monumenta Germaniae Historica (Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoph Schingnitz, 

Hannover 2009). Do té doby byla šířeji dostupná pouze nekritická barokní edice Pentalogus de rebus ecclesiae 

et imperii. In: Thesaurus anecdotorum novissimus, ed. B. Pez, Tomus IV., Pars III, Anno 1723, s. 637–744. 
400

 Reformation Kaiser Siegmunds, hrsg. vom Heinrich Koller, Stuttgart 1964. 
401

 PICCOLOMINI, Eneas Silvius, Pojednání o vychování dítek, které pro Ladislava krále Uherského a Českého 

naps. Eneáš Silvius, Praha 1906. 
402

 Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoh Schingnitz, Hannover 2009, s. 133–141. 
403

 Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoh Schingnitz, Hannover 2009, s. 147. 
404

 „Ach, wozu führst du diese fiktive Schenkung an? Daran hätte do nie jemand im Traum gedacht.“ Eneas 

Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoh Schingnitz, Hannover 2009, s. 151. 
405

 Srov. např. Eneášův apel na Fridricha ve věci používání latiny in Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. 

von Christoh Schingnitz, Hannover 2009, s. 67: „Da du das Lateinische gut beherrschst, frage ich dich, weshalb 

du dich davor fürchtest, es [lateinisch – pozn. MN] zu sprechen, und so die Übung verlierst.“ 



121 
 

císaře Zikmunda, který měl mladému Fridrichovi předpovídat, že by mohl dosáhnout císařské 

koruny.
406

 

Vztah Šlika a Piccolominiho je patrný i z řady dalších narážek. Piccolomini například 

mladému králi při výběru partnerů k rozhovoru nepokrytě podsouvá důležitost kancléře Šlika, 

„kterému musí král naslouchat, kterého si musí vážit a kterého musí zavřít do svého 

srdce!“
407

 Roli stylizované postavy Šlika v rozhovoru – obdobně jako postavy dalších 

diskutujících – je možné vnímat jako advocata diaboli či jako katalyzátor vzletných myšlenek 

Piccolominiho, překypujících odkazy na antické předlohy, který skeptickými připomínkami 

nutí Eneáše k co nejpregnantnějším a tím pádem nejsugestivnějším formulacím problémů: 

(„Stále se ještě vyjadřuješ nejasně. Je sice chvályhodné, věnovat se církevní jednotě, ale to je 

řečeno příliš všeobecně. [...] Ale řekni jasněji, co pak bys chtěl radit?“)
408

 Zdánlivá opozice 

vůči názorům Piccolominiho je však spíše servilní pózou obratného manipulátora vůči 

panovníkovi. Taktika manipulace se ukazuje například na stěžejním tématu. Velký důraz je 

kladen Eneášem na důležitost italského tažení, které však má být podniknuto nejen kvůli 

získání císařské koruny, ale kvůli nastolení skutečné vlády v Itálii.
409

 Ve stupňování 

argumentace v textu napomáhá právě postava Kašpara Šlika. Eneáš začíná provokativním 

tvrzením, že je snadné získat císařskou korunu, na což skepticky reaguje postava Kašpara, že 

tomu tak není a připomene těžkosti Zikmunda Lucemburského při získávání císařské 

hodnosti. Eneáš mu obratem přitaká, že to je pravda, ale upozorní, že těžkosti Zikmundovy 

plynuly ze skutečnosti, že se mu nejednalo pouze o korunu, ale o opravdovou vládu nad Itálii, 

což vzbuzovalo obavy. Hned druhým dechem však toto úsilí Eneáš vyzvednul jako jediné 
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schliessen musst! Er ganz Italien und die ganze Christenheit bereist. Was ich sagen werde, kennt er am besten 

und wird es am besten beurteilen können. Unter den Christen gibt es keinen Fürsten oder Mann von einigem 

Gewicht, den er nicht kennt, keinen, den er nicht abgeklopft hätte und keinen, von dem er nicht wüsste, wo ihn 
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Erfahrungen?“ Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoph Schingnitz, Hannover 2009, s. 99–

101. 
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 „Noch drückst du dich undeutlich aus. Zwar ist est lobenswert, sich der Einheit der Kirche zu widmen, aber 

das ist zu allgemein gesagt. [...] Aber sag klarer, was möchtest du denn für einen Rat geben?“ Eneas Silvius 

Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoph Schingnitz, Hannover 2009, s. 107. 
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 „ENEAS: [...] Von daher kommt auch dein Name, Kaiser, denn du wirst König der Römer genant. Diesen 

Titel würdest du freilich zu Unrecht tragen, wenn du nicht an Italien denken und nicht versuchen würdest, das 

Land zu unterwerfen, mit dessen Namen du dich schmückst. Daher möchte ich als erster von dir wissen, ob du 
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Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hrsg. von Christoph Schingnitz, Hannover 2009, s. 161–163. 
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možné, „protože koruna je přece znamením vlády; kdo ji nosí, aniž by měl panství, vypadá 

jako hlupák.“
410

 V nejobsáhlejší části díla se diskuze zabývá tématem, jak skutečné vlády 

dosáhnout, aby byla stabilní. Vedle vojenského prvku zdůrazňoval Eneáš zejména potřebu 

diplomatických jednání. Po celou dobu diskuze postava Šlika předkládá další úskalí plynoucí 

z představy ovládnutí Itálie opírající se o zaběhnuté stereotypy (např. lstivost Italů).
411

 

Zikmund Lucemburský v rozmluvě je opakovaně předkládán jako vzor, například když Šlik 

vzpomíná na situaci, kdy proti králi vzniknul v Itálii spolek Milána, Janova a Benátek
412

. V 

celkovém vyznění diskuze zaujmou věcné argumenty o komplikacích spojených s vojenským 

tažením, kterým je – na rozdíl od ideového odůvodnění, proč ovládnout Itálii – věnován téměř 

veškerý prostor. Leitmotivem Pentalogu tedy přes uvedenou deklaraci, zda ovládnout Itálii, je 

klíčová otázka, jak tohoto cíle dosáhnout. V souvislosti s hlavním motivem je v poslední části 

díla pojednána situace německy hovořící části Říše, jejíž fungování tvoří základní předpoklad 

pro úspěch italské politiky. 

V textu díla jsou pozoruhodná četná intermezza tvořící předěly mezi jednotlivými 

bloky debaty. Zmíněné pasáže odlehčující závažnost úvah se věnují například pozdnímu 

příchodu diskutujícího kancléře a biskupů, kteří se zdrželi v důsledku společenské únavy z 

hostiny předchozího večera.
413

 V rámci dalšího oslího můstku proběhla krátká rozmíška mezi 

Fridrichem a Šlikem, který se chtěl omluvit z další debaty, aby se mohl jít věnovat hostům s 

odůvodněním, že se jedná o vyslance k Fridrichovu dvoru, kterým on – dvořan poskytuje pro 

králův prospěch pohostinnost. Fridrich však kancléře jemně upozornil, že tuto laskavost pro 

něj vykonává i biskup z Chiemsee či Freisingu a tato rozhodně není důvodem k předčasnému 

odchodu z jednání.
414

 

 

Vznik Pentalogu je možné interpretovat jako politický program humanisty Eneáše 

předložený mladému panovníkovi. Při četbě díla je na místě srovnání s mladším Dialogem 

Jana z Rabštejna,
415

 pro kterého byl Pentalogus vzorem, zejména zvolenou formu polemiky. 

Silná proitalská agitace díla mohla realisticky smýšlejícího krále Fridricha III., který si byl 
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 Příbuznost obou děl je patrná i pro „humanistickou útočnost, zabarvenou místy i ironií a sarkasmem“ 

(RYBA, Bohumil, Jan z Rabštejna, Dialogus, Praha 1946, s. 9. 
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vědom složité politické situace vlastních dědičných zemí, asi sotva potěšit.
416

 Přesto 

představuje Pentalogus významnou literární součást snah o církevní a říšskou reformu, která 

je významně spojena již se jménem Zikmunda Lucemburského, který z díla vystupuje jako 

vzor. Domnívám se, že nepochybíme, pokud za ideou tohoto díla budeme kromě 

Piccolominiho humanistického ideálu chtít vidět i prosazování ideálu středověké říše nově se 

navrátivším kancléřem Kašparem Šlikem. I když se „virtuální“ Kašpar Šlik v Pentalogu 

projevuje jako skeptik, ten reálný platil za stoupence italské politiky Říše jak na dvoře 

lucemburském, tak i na dvoře habsburském, byť problémů se situací Itálie si jako zkušený 

politik musel být vědom.  

Zůstává otázkou, nakolik si Piccolomini a Šlik byli v době vzniku díla vědomi, že 

obnova konceptu antického římského impéria, stejně jako obnova Svaté říše římské ve 

středověkém smyslu, je při současné politické situaci v Itálii a německé části Říše zcela 

neuskutečnitelná. Jak ukázal dějinný vývoj, koncept středověkého impéria s centrem v Římě 

se nepodařilo realizovat ani ve středověku. Jeho prosazování v polovině 15. století přispělo k 

pádu – jinak utilitárně jednajícího – kancléře Šlika; Piccolomini zase revidoval humanistickou 

představu Imperia Romanorum pod vlivem nástupu církevní kariéry završené přijetím 

papežské tiáry. Snad právě proto mohou být oba tyto osudy světského i duchovního vládce-

humanisty zajímavými mezníky na pozvolné cestě od „středověkého“ humanistického 

panovníka k „vladaři“ novověkému.
417

 

I když skutečný Kašpar Šlik neměl s humanismem asi nic společného,
418

 ve světle 

literárního otisku v Piccolominiho díle se nemusí zdát představa kancléře jako sympatizanta s 

myšlenkami humanismu zcela nemístnou. Piccolominim ztvárněná literární postava kancléře 

Šlika humanistou bezpochyby byla. Stejně jako zdánlivý Kašpar byl z poloviny pravým 

Italem. Nakolik bylo zdánlivé pojetí blízké skutečnosti, se s ohledem na absenci literární 

pozůstalosti říšského kancléře v prvním případě, či bez zkoumání kancléřových ostatků 

v druhém případě asi sotva podaří osvětlit. Nevidím však jediný důvod, pro který by na 

základě známých skutečností nebylo možné Šlikovu sympatii pro humanismus předpokládat. 

Kancléř Šlik tak mohl přispět k formování humanisty Piccolominiho. Stejně tak je ovšem 

možné předpokládat vliv Šlikova pragmatismu na formování politické osobnosti papeže 
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Pia II. 

 

2.9. Dědicové Kašpara Šlika – Mikuláš Šlik a dědictví Šliků v Uhrách a Rakousku 

 

Kašpar po sobě zanechal čtyři nezletilé potomky, dcery Konstancii a Beatrix a syny 

Václava a Zikmunda. Péče o ně připadla bratřím Matesovi a Mikulášovi, podíl bratří 

duchovního stavu Jindřicha a Františka na péči o sirotky nelze příliš předpokládat. Zatímco v 

případě Matesa již výzkum odhalil řadu informací, zůstává postava Mikuláše Šlika zastřena 

závojem nevědění. Zhodnocení osoby Mikuláše Šlika, který během druhé poloviny 15. století 

vystupoval jako správce uherských a rakouských držav Šliků, je odvislé od případného nálezu 

nových archivních pramenů. Přesto je zapotřebí i zde mu věnovat zaslouženou pozornost, 

právě s ohledem na jeho roli v udržení kontinuity zisků Kašparova života. Ve své diplomové 

práci jsem nastínil problematiku obtížné identifikace několika Mikulášů Šliků vystupujících v 

přepisech jména Niclas, Nickel, Nikel, Nicel, Nicl Slick, příp. Sligk. kteří se vyskytují v 

chebských pramenech.
419

 Prostudováním knih městské losungy po roce 1449 se v současné 

době kloním k závěru, že v chebských pramenech zmiňovaný Mikuláš Šlik, odvádějící v 

letech 1411 až 1436 městskou dávku za dům v Jateční ulici a později za dům na náměstí, 

někdy označovaný jako Mikuláš Šlik z Wunsiedlu (přepis jména Nickel, Nikel, Nicel, 

Nicl),
420

 je bratrem Jindřicha Šlika, otce Kašpara a Matesa, pokud se ovšem za těmito jmény v 

evidenčních pramenech neskrývají osoby dvě. Nicméně tento Mikuláš a jeho potomci zřejmě 

zůstali stranou větších zisků mocného synovce Kašpara, byť se k jeho osobě vztahuje falešné 

Zikmundovo privilegium, kterým Jindřicha jeho bratra Mikuláše st. a dále Mikuláše ml. z 

Lažan bere pod říšskou ochranu a osvobozuje v roce 1426 je i ostatní Šliky z Lažan ode všech 

cizích soudů.
421

 Mikuláš Šlik starší měl několik potomků – pokud se v pramenech jedná o 

tutéž osobu –,
422

 jedním z jeho synů byl Konrád
423

 snad totožný s Konrádem Šlikem 

vystupujícím v rodovém dělení z roku 1472. První zmínka Mikuláši, který byl bratrem 
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budoucího kancléře Kašpara, je pravděpodobně Niclaz zmíněný v dopise Erharta Šlika ml. z 

roku 1415.
424

 Stejně tak v roce 1425 v dlužních knihách zmiňovaný Mikuláš Šlik mladší vedle 

výše zmíněného Mikuláše by mohl být náš Kašparův a Matesův bratr.
425

 Ten by měl být 

otcem Viléma ml., Michala
426

, držitelů Nejdku, a Anny, manželky Kašpara Junkera, držitelky 

Ostrohu (Seebergu) a Nejdku. Objevuje se zde však problém, který byl nastíněn již Arturem 

Zechelem.
427

 Souvisí s osobou Viléma Šlika, resp. Vilémů Šliků. O jakémsi Vilémovi je první 

zmínka dochována v chebské dlužní knize z roku 1427.
428

 O pouhé 4 roky později v roce 

1431 je zmiňován Vilém Šlik jako syn Mikuláše Šlika.
429

 V roce 1432 je zmiňován Mikuláš 

Šlik mladší se synem Vilémem.
430

 K roku 1433 je datováno falzum o polepšení erbu pro 

Matesa a Viléma Šliky. Nějaký Vilém je uveden v listině z roku 1436, kterou získává s 

Matesem Šlikem od Kašpara Šlika Ostroh.
431

 Na tomto statku je s přestávkami doložený v 

příštích letech, např. roku 1439
432

 a ještě ve čtyřicátých letech.
433

 Nějaký Vilém vystupoval na 

přelomu 40. a 50. let po boku Matesa ve sporu Chebu s Delniczery. Vilém Šlik z Ostrohu 

zemřel před rokem 1461 (spíše všakna přelomu 40. a 50. let) a Vilém Šlik, který byl 

prokazatelně Matesovým synovcem žil ještě roku 1478.
434

 Sieglem dohledaný údaj prokázal 

existenci dvou Vilémů, z nichž ten mladší je synem Kašparova bratra Mikuláše. Příbuzenský 

                                                           
424

 Missiv z 30. března 1415 in SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/1: „und 

pey mein(em) libe(n) swager dem niclaz gumeraw(er) und pey mein(em) prud(er) niclaz“. 
425

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 10. 
426

 Michal Šlik je v pramenech doložený v průběhu let 1438–1478. V roce 1438 působil tento syn v úřadu 

hejtmana na Schönecku (WILD, Erich, Regesten zur Geschichte des Vogtlandes im 14.–17. Jh., Plauen 1929, č. 

108). V této funkci se zřejmě osvědčil, protože v letech 1445–1448 je doložený v úřadu hejtmana Holíče, která 

se v té době potýkala s útoky Pankráce ze Svatého Mikuláše. V sedmdesátých letech se v pramenech objevuje 

jako držitel Nejdku, naposledy roku 1478 (SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, karton 482, sg. 

A2790/108; Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10005, Hof- und Zentralverwaltung (Wittemberger Archiv), 

Die Herrn Schlick, 1478, fol. 163–165.). Dle údajů z literatury zemřel Michal roku 1483 (URBAN, Michael, Zur 

Geschichte der Stadt Neudek. In: ErzgebirgsZeitung 12, 1891, Nr. 10, s. 220). 
427

 ZECHEL, Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur 

Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 321. 
428

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. In: Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft 

ADLER in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 12. 
429

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 14. 
430

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 14; z dalších dokladů života Viléma 

srov.: dne 20. února 1439 Vilém Šlik na Ostrohu svědčí na listině Albrechta Napela z Plavna, který vyhlašuje 

záští městu a zemi chebské (SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (489) 480). 
431

 GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft ADLER 

in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 18. 
432

 RAAB, Carlo von, Regesten zur Orts- und Familien Geschichte des Vogtlandes, Bd. 1., 1350 – 1485, Plauen 

1893, in: MAvP 10, 1893 – 94, č. 389. 
433

 K roku 1444 doložen in GRADL, Heinrich, Zur ältesten Geschichte der Schlick. Jahrbuch der k. k. 

heraldischen Gesellschaft ADLER in Wien, XVI. Jahrgang der Zeitschrift, XIII. des Jahrbuches. Wien 1886, s. 

20. 
434

 SIEGL, Karl, Schloß Seeberg im Egerlande. In: MVGDB LIV, 1916, s. 217, 223. 



126 
 

vztah druhého s kancléřem není zcela jednoznačný, nejreálnější možností však je, že se 

jednalo o dalšího s bratrů Kašpara Šlika. Problém formulovaný Zechelem však spočívá v tom, 

že pokud Vilém Šlik vystupující v pramenech poprvé v roce 1431 je dospělým synem 

Mikuláše Šlika, je nutné předpokládat, že tento Mikuláš by se musel narodit dříve než v 

polovině 90. let, kam hypoteticky badatelé kladli jeho narození, jakožto mladšího kancléřova 

bratra. Zechel tento problém vyřešil tím, že potvrdil starší názor Karla Siegla o existenci dvou 

Vilémů Šliků, z nichž jeden je Kašparovým bratrem a druhý synovcem.
435

 Nicméně ani 

potvrzením existence dvou Vilémů Šliků není dle mého názoru vyřešen problém dospělosti 

Mikulášova syna Viléma v roce 1431, pokud se Mikuláš nestal otcem před dvacátým rokem 

věku. Další z možností by bylo, že by v roce 1431 dospělý syn Mikuláše pocházel z jiné větve 

chebských Šliků, pravděpodobně by se tedy jednalo o Kašparova bratrance. Pokud však 

Vilém byl v roce 1431 dospělým synovce Kašpara, je asi nutné předpokládat narození jeho 

otce Mikuláše alespoň do počátku 90. let, čímž však vyvstává problém na druhém konci jeho 

života běhu. Narodil-li se Mikuláš Šlik již na začátku 90. let 14. století, tak se dožil velmi 

požehaného věku, protože musel být živ ještě v roce 1472 při rodovém dělení, kdy je 

jmenován spolu se Zikmundem Šlikem, Kašparovým synem. Případnou úvahu, že by se v 

rodovém dělení mohl za Mikulášem Šlikem skrývat Matesův syn stejného jména, vyvrací 

skutečnost, že tato osoba vystupuje v dokumentu pod přízviskem „starší“. Pokud je tedy tato 

hypotéza správná, ukazuje na značnou dlouhověkost v rodě Šliků. Přepokládáme-li 

Mikulášovo narození z kraje 90. let 14. století a jeho smrt ve druhé polovině 70. let, zdá se, že 

se tento Šlik dožil více než 80 let.
436

 Dlouhověkost je však doložená i u Matese Šlika, který se 

dožil téměř 80 let. Tato dlouhověkost pak kontrastuje s předčasným úmrtím kancléře Kašpara 

Šlika, který se zřejmě nedožil ani 60 let. 

Pro tuto chvíli je tedy zapotřebí uzavřít, že podstatná životní data „tajemného“ třetího 

bratra Mikuláše jsou tedy značně pozapomenuta. Pro základní vymezení jeho života běhu se 

musíme spokojit s vysvětlením, že pokud je totožný s Mikulášem, který se objevuje v 

pramenech v roce 1415 a měl v roce 1427, příp. 1431 dospělého syna, musí být rok jeho 

narození posunut hlouběji do minulosti. Prokazatelně náš Mikuláš Šlik na Ostrohu dne 17. 

března 1437 svědčí v listinách, kterými Nickel, Merckel, Eberl, Erhart a Hanns Prottel 
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 ZECHEL, Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur 

Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 321. 
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 Dne 16. března 1481 chebský zpravodaj a služebník Zikmunda a Václava Šlika Zikmund Steger informoval 

do Chebu o setkání v Praze s panem Zikmundem Šlikem, který byl na cestě za svým bratrem Václavem, spolu se 

synem zemřelého Mikuláše Šlika („mitsampt hern Nicklasen Sligk seligen Sune“). SOkA Cheb, Archiv města 

Chebu, Fasz. 9, karton 7, sg. A 101/13. Missiv je zajímavým gokladem hlášení agenta chebské radě, který se 

snaží předložit, co nějvětší množství informací získaných během pobytu v pražském herberku, kde se setkal 

kromě zmíněných Šliků s Benešem Kolovratem a Jeronýmem Šlikem. 
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Mulnerové vyhlašují městu a zemi chebské záští.
437

 Další listinou, ve které se objevuje tento 

bratr Kašpara, je záští Vaňka Rybníčka a Martina Potůčka z 29. července 1437.
438

 Zatímco ve 

třicátých letech se Mikuláš a jeho syn Michal krátce pohybují kolem držby Ostrohu na 

Chebsku a Schönecku ve Vogtlandu, získání panství Holíč pro Mikuláše zřejmě znamenalo 

nový úkol. Zatímco tedy bratr Mates byl za Kašparova života pověřen správou Loketska a 

sám si od roku 1439 budoval vlastní panství zástavní držbou Voigtsbergu ve Vogtlandu, jeho 

starší bratr Mikuláš se syny byl pověřen správou uherského panství (jeho syn Michal byl ve 

40. letech hejtmanem na Holíči) a později rakouských statků.  

Po Kašparově smrti oba bratři pokračovali v započaté linii, přičemž oba titulárně 

užívali predikát z Holíče a oba užívali predikátu purkrabí v Chebu a na Lokti.
439

 Ve srovnání s 

Matesem se do současnosti zachoval jen zlomek archivního materiálu týkající se života 

Mikuláše, v důsledku čehož je obtížné například stanovit rok jeho úmrtí. 

Mikuláš Šlik však zcela jistě nezemřel roku 1458, jak uvádí fáma, kterou rozšířil a 

zase obratem dementoval chebský měšťan Paul Rudusch, který psal do Chebu, že Mikuláš 

měl být zabit ve Vídni na mostě, ale nakonec byl prý jenom zatčen.
440

 Smrt Mikuláše Šlika je 

nutné předpokládat až po rodovém dělení z roku 1472, ve kterém vystupuje po boku svého 

synovce Zikmunda Šlika, který mu byl v letech 1465–1466 svěřen do poručnictví, aby převzal 

statky v Uhrách a Rakousku.
441

 Jeho smrt lze předpokládat někdy před rokem 1479, ve kterém 

jeho synovec Zikmund prodal rakouská panství Kreuzenstein a Wald. 

 

Nejdůležitějšími majetky mimo území Českého království byla držba úřadu správce 

hradu Kreuzenstein u Vídně, který obdržel Kašpar Šlik od krále Fridricha v roce 1444.
442

 

Hrad měl spolu s vídeňským domem zakoupeným v roce 1447 zajisté představovat základnu 

pro budoucí rezidenci nacházející se v blízkosti dvora, úřadem správce hradu byl pověřen 
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 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (465–469) 457–461. 
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 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (470) 462. 
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Austriacarum II, Bd. 42, s. 189. 
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práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 144–146. 
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 Listina ze 25. května 1444 v originále uložená v HHStA (RI XIII, H. 12, č. 223). 
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Berthold Forster,
443

 doložený zde v letech 1452 až 1469.
444

 Druhým stěžejním panstvím byla 

uherská Holíč získaná od Albrechta II. v roce 1438,
445

 s budováním uherského panství souvisí 

i nároky na hrad Pajštún (Peilstein, Borinka), který Kašpar získal podezřelou listinou 

datovanou krátce před smrtí Albrechta.
446

 Zmíněný hrad byl však již na počátku následujícího 

roku obsazen Pankrácem ze Sv. Mikuláše a zakrátko ztratil Kašpar na čas i holíčské 

panství.
447

 Vlastní možnost disponovat s holíčským panstvím tak byla od čtyřicátých let 

omezována usurpací a útoky Pankráce ze Svatého Mikuláše, jak dokládá známý povzdech 

Kašpara v dopise Oldřichovi z Rožmberka z dubna 1445.
448

 Nicméně již od 5. října 1445 až 

do 23. září 1448 je doložený kancléřův synovec Michal Šlik, syn Mikuláše Šlika, jako 

hejtman na Holíči.
449

 Až po smrti Kašpara Šlika jeho příbuzní na čas pravděpodobně ve 

prospěch Pangráce ztratili, jisté však je, že v šedesátých letech jsou Šlikové na Holíči 

doloženi. Zda Šlikové byli v držení Holíče i v 50. letech možná dokládá dochovaný obsah 

listiny z roku 1451, ve které jakýsi Matúš ze Šlika (Matuss ze Sliku), hejtman na Stráži, 

informoval Bratislavské listem vydaným v Holíči, že vpustil do hradu služebníky oprávce 

Michala Orsága, táhnoucí na Moravu.
450
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 PAUKERT, Johann, Kreuzenstein. Historisch-topographische Skizze, Wien 1911, s. 22. 
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 Listina z 31. března 1438 v originále uložená v SOA Zámrsk, RA Šliků, i. č. 492, sg. X. 3, kart. 61 (RI XII, č. 

4). 
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 Listina z 23. října 1439 v originále uložená v Maďarském státním archivu in Diplomatikai Levéltár, (Q 
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Dne 20. června 1447 psal Michal Bratislavským, že jim nemůže být nápomocen proti bezpráví a se škodou, 
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Scola von seine(n) twegen, und mich selbste(e)n vor en besorge“. Vše dostupné z www: 
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listů a listin, psaných jazykem národním, Václav CHALOUPECKÝ (vyd.), Bratislava–Praha 1937, s. 56–57. 
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Po bratrově smrti se stal osobou zdržující se ve Fridrichově blízkosti Mikuláš Šlik, 

který svou rezidencí učinil Kreuzenstein, podle kterého se psal. I přes zjevnou snahu 

udržování kontinuity s obdobím jeho bratra se Mikulášovi průnik ke dvoru nepodařil a jeho 

osobu je možné pokládat sice za důležitou spojnici mezi Matesem Šlikem a okolím krále a 

císaře, ale nikoliv za příslušníka dvora či držitele nějakého úřadu.
451

 Pozice Mikuláše Šlika ve 

vztahu k Fridrichovi nebyla jednoznačně pozitivní v roce 1451 je totiž jeho jméno možné 

nalézt mezi rakouskými stavy, sdruženými v Mailberskou jednotu. Při zvážení jejího 

programu, kterým byl mimo jiné požadavek propuštění Ladislava Pohrobka z Fridrichova 

poručnictví, je příklon kancléřova bratra k tomuto uskupení snadno vysvětlitelná.
452

 V této 

souvislosti je podstatný údaj, že šlikovský hrad Kreuzenstein byl již v roce 1450 místem 

setkání opozice rakouských stavů (Ulrich Eicinger, Fridrich z Hohenbergu, Wolfgang z 

Roggendorfu ad.), kteří zde radili o propuštění Ladislava s Fridrichova poručnictví.
453

 

Přebírání držby a moci je po rodovém dělení roku 1472 analogické v obou liniích. 

Václav Šlik, Kašparův syn se ujal následujícího roku 1473 úřadu chebského pflégra, zatímco 

bratr Zikmund Šlik vstoupil v témže roce v držbu Holíče. Panství držené Šliky v letech 1438–

1489 představovalo pro rod jediné legitimní oprávnění k užívání panského titulu; z toho 

pohledu byla držba přiřknutá Zikmundu Šlikovi velmi prestižní, což i v případě této linie by 

mohlo poukazovat na uznání významu dědiců po Kašparu Šlikovi. V roce 1463 je doložený 

Mikuláš z Lažan řečený z Holíče,
454

 který je totožný s Mikulášem Šlikem.
455

 Po rodovém 

dělení vstoupil roku 1473 do držby Holíče a Kreuzensteinu Kašparův syn Zikmund Šlik.
456
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Výkon samostatné vlády je torzovitě doložen Zikmundovými darováními několika statků 

holíčského panství a z nich plynoucích zisků (městečko Radošovce pro Otmara Drgona de 

Bastkov, pozemek v Holíči Hynkovi Haugvicovi z Kladska, dvůr s platy v Petrovsi Davidovi 

z Petrovsi). Zmíněné transakce však ve všech doložených případech podléhaly schválení a 

souhlasu Zikmundových příbuzných (bratra Václava v listinách z roku 1473 a dvou 

consanguines Františka – snad strýce – a nespecifikovaného Jiřího
457

 v roce 1475).
458

 V 

kontinuitě držby je důležitý rok 1479, ve kterém byl Zikmundovi vyplacen obnos za zástavu 

rakouského hradu Kreuzenstein, sídlo Mikuláše Šlika, stejně tak jako hrad Wald, který získal 

od krále Fridricha v roce 1477.
459

 Z této transakce by bylo možné usuzovat, že se tak stalo po 

Mikulášově smrti a že prodej zřejmě souvisel se značným zadlužením Mikuláše i Zikmunda, 

čemuž napovídá skutečnost, že po Zikmundově smrti se na jeho dědice vrhla řada věřitelů.
460

 

Příčina konce rakouské držby však může být o něco složitější. Ohrožení statků v Uhrách a 

Rakousku může totiž souviset s válkou Matyáše Korvína s císařem Fridrichem III. o Dolní 

Rakousy probíhající od června 1477 do srpna 1487.
461

 První zmínku týkající se určitého 

nespecifikovaného problému kolem držby Kreuzensteinu je možné nalézt ve zprávě 

šlikovského pflegára na Kreuzensteinu Bertholda Forstera adresovanou 14. října 1469 

Matesovi Šlikovi do Lokte, ve kterém informoval o chystaném setkání císaře Fridricha a krále 

Matyáše ve Vídni. V závěru ujistil Matesa, že s Matyášem pojede do Vídně i Mikuláš Šlik, 

aby se mimo jiné pokusil dát záležitost s Kreuzensteinem do pořádku. Použitá formulace dává 

tušit, že v této záležitosti mohl být Matyáše pro Mikuláše Šlika oporou.
462

 O 9 let později 

však byla situace již jiná, Mikuláš byl po smrti a Matyáš jistě nezapomněl na protiuherský 

                                                                                                                                                                                     
„Sigismundus Slyk filius g<asparem> similit(er) Slyk dicti de Zlasen, al(lia)s de Wywar“. Slovenský národný 
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fondu se nacházejí písemnosti k držbě Holíče Emerichem a Martinem Czobory, kteří ho získali od vdovy po 

Zikmundovi v roce 1489. 
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 Snad totožný s Jiřím Šlikem zapsaným v roce 1464 na univerzitu v Lipsku. 
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postoj Šliků na Loketsku, kde i přes vynucené uznání uherského krále Matesem Šlikem v roce 

1471 byla politika Šliků vůči druhému českému králi spíše nepřátelská. Ztráta, nebo alespoň 

ohrožení obou statků ve druhé polovině 70. let je potvrzeno ze dvou nepřímých pramenů. Z 

roku 1478 totiž pochází zpráva o určitém konfliktu Zikmunda Šlika s králem Matyášem, který 

ho v roce 1478 měl uvěznit z důvodu obvinění, že si prý Kreuzenstein uzurpoval jako své 

vlastnictví a toto si nechal potvrdit od českého krále Vladislava.
463

 Rakouský historik Johann 

Paukert čerpající tento údaj z dopisu císaře Fridricha radním z Křemže, kteří intervenovali za 

propuštění Zikmunda, věřil v Šlikovu nevinu. Ve srovnání strategií Šliků ve stejné době na 

Loketsku, ve kterém se snažil Mates a jeho synové dosáhnout obdobného cíle, o jakém hovoří 

obvinění, tedy změnu zástavní držby na vlastnictví, nabízí se otázka, zda na obvinění nemohlo 

být něco pravdy. S ohledem na prozatímní absenci dalších pramenů k této problematice není 

možné vynést jednoznačný soud. V obvinění totiž kromě možné snahy Šlika o dědičné 

potvrzení Kreuzensteinu figuruje i nesmyslné obvinění s potvrzením držby králem 

Vladislavem, který nebyl kompetentní do otázek dolnorakouských držav z žádného titulu 

nijak zasahovat. Jádrem konfliktu, pokud k němu došlo, se tak spíše zdá být Korvínův útok na 

případného spojence císaře Fridricha a krále Vladislava. Uzavření Olomouckého míru jednu 

ze zmíněných ostrých hran konfliktu obrousilo, ale napětí ve válkou zmítaných Dolních 

Rakousích zůstalo a je proto nutné počítat s možností, že za prodejem statků v roce 1479 stála 

i situace vyplývající z této politické konstelace. 

Matyáš Korvín měl důvod k nepřátelství vůči Šlikům již od ozbrojeného konfliktu v 

Loketsku roku 1471 a upřednostňování krále Vladislava ze strany Šliků naději na změnu jeho 

postoje nedávalo. Z roku 1478 také pochází i další znepokojivá zpráva týkající se uherské 

Holíče. Jedná se o stručný report Mikuláše Širntyngára, který byl v březnu 1478 tlumočen 

braniborskému kurfiřtovi Albrechtu III. Achillovi. Obsahem zprávy bylo sdělení, že posel 

nemá zprávy o pohybu Jindřicha III. z Plavna. Svému nadřízenému na vysvětlenou předložil 

tři protichůdné informace, které kolem současných aktivit Jindřicha z Plavna panují. V té 

nejpodstatnější z nich bylo řečeno, že uherský král Matyáš nabídnul výměnou za hrady Bečov 

a Kynžvart panství Holíč, které prý vzal Šlikům.
464

 O první části dohody o obsazení hradů 

Kynžvart a Bečov Korvínovým hejtmanem Janem Planknarem z Kynšperka jsme zpraveni z 

                                                           
463

 PAUKERT, Johann, Kreuzenstein. Historisch-topographische Skizze, Wien 1899, s. 22–23. 
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 „Item mit den von Plawen dem jungen wisse man nicht, wie es umb ine stee oder wo er sey. ein sag ist, er 

sulle ein volck vom konig von hungern herauf bringen, die ander sag, der konig solle in gefangen haben, die drit 
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man nichts krunds wissen, das wolt ich euren gnaden im bestan auch nicht verhalten.“ In: Politische 

Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles, hrsg. von Felix Priebatsch, 2. Band. 1475–1480, Leipzig 1897, 

s. 360. 
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varovného missivu Matesa Šlika, adresovaného chebskému purkmistrovi a chebské radě.
465

 

Mates informoval Cheb, že 12. července 1478 Plankner obsadil Bečov a Kynžvart. O den 

později se setkali Matesovy synové Mikuláš a Kašpar s Jindřichem z Plavna, který jim sdělil, 

že tak učinil pro Korvína, kterému odstoupí ještě Nový Hartenštejn a bochovská léna za 

kompenzaci získání panství ve Slezsku.
466

 I když missiv je zajímavý s pohledu podstatných 

informací (paralela se zajetím Bohuslava ze Švamberka, doklad o lavírování Šlika i Chebu 

mezi Vladislavem a Korvínem; Cheb holdoval roku 1477 Vladislavovi, Mates Šlik byl v roce 

1471 přinucen holdovat Matyášovi, přesný odhad uzavření pražské smlouvy, informace o 

poselství Beneše z Veitmile, nedůvěra v Matyáše, upřímné přání uzavření konfliktu), 

neobsahuje část týkající se ověření informace, že by součástí transakce byli Šlikové na Holíči. 

Možná však tato část byla projednávána až později, na což je možné usuzovat s datace zprávy 

radů s Ansbachu markrabímu Albrechtu Achillovi z 30. listopadu 1478, podle které měl 

Korvín nabídnout Šlikům peníze, aby vyklidili své hrady, jestli se však jednalo o Holíč, či jiné 

lokality, zůstává zatím otevřenou otázkou.
467

 

Zikmund Šlik zemřel nejpozději roku 1489, zřejmě bez potomků, čemuž odpovídají i 

formulace v jeho listinách, kde psal vždy obecně o svých dědicích a nikdy o potomcích, dále 
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 Missiv z 15. července 1478 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/84: „Ewir 

Schreiben mir gethann, han ich alles Wolvornomen Ver(re) fug ich ewir Weishait zu wissen, das am 

vergangenen Sonnabende, der Hanns Blanckner von wegen meines Hern Konigs von Ungern etc. Konigswart 

und Petzschau eyngenommen hat. So ist am vorgangen Montag Margarethe, mein Sone Niclas unnd Caspar, 

etlichen unnser geprechenn unnd auf beyderseit, etlichen abgefangen Leuthalben zu Slawkenwald mit dem von 

Plawen auf eynem tag erschynen, do etlich Retzen mit dem von Blawen, auch gewesen sindt. Aldo hat der von 

Blawen zu meinen Sonen selbenst gesprochen. Wie er dem Blanckner von des Koniges von Ungarn wegen die 

tzwey Slosser abtrete, und drey Dorffer auch abtrete. Unnde So Im In der Slesyen Vergleychnuss geschech, wolle 
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worden. So hab Ich wolvornomen, das ewir von dem Plankn(er) auch nicht in gut gedacht. Wirt zubesorgen, das 

Spil euch unnd unns zugeniessen und nichts guts darhindern sei, Wann der Plankner offenwarlich sagt, er wisse 

von kemern[?] Frid nicht. Unnd so Ym mein Herre der Konig von Ungarn, das Wartzeichen, das er mit Im 

vorlassen hab, schicke, Dem nach wisse er sich wol zuhalden. So ist mir von Prag vorkundet worden, Wie ein 

Frid biss auf Ventzeslay Vorbeugt und wie herr Wenusch Weitmulner und andere Itzundt zu meyn Hern Konig 

von Ungern geriten sei, ein ewigenn Frid vollennd zu bestettigen, dortzu Got sein Gnad geb etc. Nu mag ewr 

Erbere Weishait wol zumercken haben, was im also gewonnen und ubir Obert wurd. So were es weder In Frid 

noch In Unfrid geschehen etc. Wiewol mir nicht Tzweyvelt, Ir wist ewr Stat in gut(en) acht wol zuhalden. So ist 

uns nye als Not auftzuseh(e)n gewest als Itzundt, des gleich mogt Ir auch thun. Sunst newe Zeitung weiss ich 

nicht, erfure ich abir eyncherley, sol ewer Weisheit nicht, verhalden werden, dergleiche ich mich auch gentzlich 

zu euch versyhe.“ 
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tomu odpovídá pozůstalá manželka Anna, rozená hraběnka z Pezinoku a ze Sväteho Jura. 

Svoji manželku měl Zikmund před smrtí zavázat, že se nesmí Holíče vzdát a v roce 1485 ji 

připsal na panství 3 000 zl.
468

 Přesto byla hraběnka po jeho smrti o držbu násilně 

připravena.
469

 Podle pozdějšího svědectví Štěpána Šlika měla ztráta Holíče přímou souvislost 

se mstou krále Matyáše za věrnost Šliků králi Jiřímu a jejich odporu proti němu, který se 

vyostřil během loketské války.
470

 Holíč král Matyáš zastavil 18. května 1489 Emerichovi a 

Martinovi Czoborům ze Svatého Michala, aniž by vzpomněl nároků Anny z Pezinoku.
471

 Z 

toho důvodu byla vydána o půl roku později listina, ve které Matyáš přiřknul „generose 

do(mi)ne relicte ... Slyk, filie vezt olim Ladislai comitis de S(an)cto Georgio et de Bozyn“ tisíc 

zlatých.
472

 Ani tím však nárok Šliků nebyl umlčen
473

 a v úsilí o vrácení Holíče v příštích 

letech pokračovali Václav a Jeroným Šlikové. V pozdějším líčení Štěpána Šlika velmi zaujme 

údaj o tom, jak jeden ze Šliků vezl na jednání s hrabětem Petrem ze Svatého Jura do Uher 

privilegia, cestou však zemřel a cenné listiny se ocitly v rukou zmíněného příbuzného, který 

tvrdil, že mu je zemřelý Šlik dal na smrtelné posteli. Zemřelým Šlikem byl zřejmě Jeroným 

Šlik, který byl v roce 1492 na cestě do Uher zavražděn. Listiny, které až po letech byly 

objeveny v Sedmihradsku, pro české Šliky zpět vykoupil Jeroným Šlik, bratr Štěpána za 200 

zl.
474

 Postoj Štěpána Šlika zřetelně ukazuje, že Šlikové nebyli se ztrátou Holíče smířeni a 

hodlali i nadále o navrácení zboží usilovat. Obsáhlé odůvodnění nároku Štěpána Šlika na 

Holíč získává smysl i ve světle dalších informací z vídeňských archivů. Štěpán Šlik byl spolu 
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se svým bratrem Jindřichem pravděpodobně ustanoven budoucím dědicem po Zikmundovi 

Šlikovi. Této domněnce napovídá skutečnost, že zmínění tehdy nezletilí bratři jsou jmenování 

v roce 1496 jako dědicové vídeňského domu na Wipplingerstrasse.
475

 Bratři „die Edeln herrn 

hern Steffan vnd herrn hainrichen die Slikhen, als erben gemelts hern Sigmunds Slikhen“
476

 

se však ocitli ve dva roky se táhnoucím sporu s věřiteli po Zikmundovi Šlikovi o 500 liber 

feniků, ve kterém za nedospělé Šliky vystupoval jejich vzdálený strýc a bratr zemřelého 

dlužníka Václav Šlik. I v tomto případě se vídeňské sídlo nepodařilo udržet a případ roku 

1498 skončil prodejem domu. Z uvedeného je patrné, že rakousko-uherské dědictví po zřejmě 

bezdětném Zikmundu Šlikovi se dostalo do pole zájmu Matesova syna Kašpara II. Šlika a 

jeho potomků z tzv. ostrovské linie Šliků, zde jmenovitě Jindřicha a Štěpána (1487–1526). 

Zjištěný fakt pak dodává smyslu snaze téhož Kašpara II. dosáhnout nároku na Bassano roku 

1498,
477

 kterou je kromě zjevného úsilí k dosažení uznání hraběcího titulu možné interpetovat 

jako obranu šlikovských nároků na mimočeské državy. Zůstane v této souvislosti 

nezodpovězenou otázkou, proč iniciativa k uplatnění nároků nevycházela od linie přímých 

kancléřových potomků, tedy od Václava pro jeho nezletilé syny Erasma, Pankráce a 

Albrechta. 
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3. Mates Šlik, pán z Holíče a Lokte 

 

Když v červenci 1449 diplomat a státník Kašpar Šlik ve Vídni zemřel, zůstalo po něm 

nezanedbatelné dědictví. Jednalo se o výsledek celoživotního úsilí, během kterého 

shromažďoval drobné zápisy statků a obratnými obchodními transakcemi s nimi vytvářel 

základy panství svého rodu. Během kariéry několikrát proměnil koncepci umístění rodového 

panství. Od počátečních drobných zápisů v Itálii (Vigevano), Alsasku, Porýní (Limburg, 

Blicksberg) a Čechách (Kácov)
478

 se mu podařilo roku 1430 získat zápis purkrabského úřadu 

města Chebu (Egerer Burgpflege).
479

 Pravděpodobně o rok později – pokud se je možné 

spolehnout na údaj listiny – bylo Kašparovi uděleno panství Bassano del Grappa v severní 

Itálii, které se v příští generaci stalo základním kamenem úsilí rodu o naplnění tužby stát se 

říšskými hrabaty. Během třicátých let 15. století budoval Šlik svou majetkovou základnu 

v Čechách. Roku 1434 přibyla k doživotní zástavě úřadu chebského pflegára zástava 

loketského kraje s úřadem purkrabího. Loketsko, ve kterém Šlikové postupně získali řadu 

statků, se později ukázalo jako vhodnější pro budování panství než majetkoprávně 

petrifikované Chebsko. Dalším významným mezníkem kancléřova vzestupu se stal rok 1437, 

ve kterém pojal rytíř Kašpar za manželku Anežkou, dceru olešnického knížete, a jeho bratr 

rytíř Mates Kunhutu, dceru Erkingera ze Seinsheimu. Kašpar Šlik, syn měšťana, se stal tímto 

nerovnorodým sňatkem manželem dcery slezského knížete, velmi vzdáleně spřízněného s 

císařem Zikmundem Lucemburským.
480

 Pro jeho bratra Matesa znamenal sňatek zároveň 

vstup do příbuzenského spojení s významnými saskými a franckými šlechtickými rody 

(Reussové z Plavna, Bebenburkové ad.). Z období krátce předcházejícího smrt císaře 

Zikmunda v prosinci 1437 jsou datovány i nejpozoruhodnější listiny posouvající Šlikovu 

kariéru o několik stupňů výš. Kromě listin o povýšení na říšského hraběte z Bassana, jejichž 

vznik je nově posunut až do roku 1442, je to i celá řada majetkových listin, které mohly rodu 

teoreticky přinést v případě neúspěchu s italskou državou vytouženou hodnost spojenou 

s jiným panstvím (hrabství Toggenburg, knížectví Wenden).
481

 Poslední desetiletí života 
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Kašpara Šlika je spojeno se službou na dvoře římských králů Albrechta Habsburského a 

Fridricha Habsburského. Nejcennějším majetkovým přínosem zmíněného období bylo – 

kromě konfirmací práv k državám získaným v období vlády císaře Zikmunda – holíčské 

panství v Horních Uhrách v roce 1438, které jim umožnilo užívat titulu uherského pána 

z Holíče (zu Weisskirchen, de Novicastri).
482

 Tato úprava sociálního statutu se odrazila i 

v akceptování Šliků v hierarchizované aristokratické společnosti ve věci sňatků, kterými 

mířili do vyšších šlechtických kruhů (např. Zikmund Šlik se oženil s Annou, hraběnkou ze 

Sväteho Jura a Pezinoku). Poslední léta svého života se Kašpar Šlik orientoval na okolí dvora 

římského krále (vídeňský dům, hrad Kreuzenstein). Slibně se vyvíjející kariéru zastavilo až 

ochladnutí vztahů s panovníkem. Kašparova předčasná smrt již nedovolila zjistit, zda tento 

nepříznivý kariérní vývoj byl pro ambiciózního Šlika fatální, či existovala naděje na jeho 

opětovný návrat do královy přízně. 

Po Kašparu Šlikovi zůstali nedospělí potomci, synové Václav a Zikmund a starší dcery 

Konstancie a Beatrix.
483

 

Starost o majetek připadla tudíž Kašparovu podstatně mladšímu bratrovi Matesovi. 

Jeho pozice však nebyla jednoduchá vzhledem k tomu, že většina zisků pocházejících 

z dvorské služby a s ní souvisejících falz se vztahovala pouze na osobu Kašpara Šlika, příp. 

jeho dědice. Mates tudíž musel vynaložit značné úsilí, aby dokázal získaná privilegia a 

majetek udržet. Právě proto jemu náleží v dějinách šlikovského rodu velmi čestné místo. 

Vedle svého bratra se stal skutečným zakladatelem hraběcí linie rodu Šliků, protože právě 

jeho synové – na rozdíl od Kašparových potomků – zajistili kontinuitu rodu až do 

současnosti.
484
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 Darování z 31. března 1438 uloženo v SOA Zámrsk (RI XII, 1, č. 4). S novým titulem vystupuje Kašpar již v 

listině z 22. července 1438 (RI XII, 1, č. 307a) 
483

 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Stadtarchiv Wien, Grundbücher, Gewerbuch städtisch, 1/D, fol. 585´. 
484

 Základní literatura k dějinám šlikovského rodu je poměrně košatá. Její hojnost je ale zapříčiněna existencí 

rozsáhlých studií věnovaných problematice falzátorské činnosti bratra Kašpara. To je jedním z důvodů, proč pro 

druhou polovinu 15. století není k dispozici ucelený obraz o životě Matesa Šlika. Zasloužená pozornost je této 

osobnosti věnována až v posledních letech (TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. 

Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Eva Schlotheuber–Hubertus 

Seibert (edd.), Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert), 

München 2009, s. 177–201; TRESP, Uwe, Grafen Schlick. In: Werner PARAVICINI (ed.), Höfe und Residenzen 

im spätmittelalterlichen Reich. Grafen & Herren, bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER. 

Residenzenforschung 15 IV, Teilbd. 1+2, Ostfildern 2011, s. 1351–1368; NOVOTNÝ, Michal, 

Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, diplomová práce, Filozofická 

fakulta UK, Praha 2007; BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 

1485 do pol. 16. století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009, NOVOTNÝ, Michal, Mates Šlik († 1487). In: 

Poohří 1. Sídla–správa–společnost. Sborník z konference v Lounech 13.–14. května 2010. HAVRLANT, 

Jaroslav, Mareš, Jan, Vostřel, Martin, s. 81–98). 
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3.1. Mates Šlik ve světle korespondence města Chebu 

 

Fond archiv města Chebu, který se stal materiálovou základnou předkládané práce, 

představuje obsáhlý zdroj pro nepřeberné množství témat, zcela v duchu „bezbřehé hojnosti“ 

definované Elfie-Maritou Eibl. Široké míře dochování se těší zejména aktový materiál 

(missivy, mandáty, koncepty, opisy listin), který je dle starších zásad uspořádání oddělen od 

sbírky originálních listin.
485

 Potíže při jeho zpracování přináší zejména uspořádání archivu do 

skupin dle pertinenčního principu. Obzvláště obtížné je tak zpracování obsáhlé dochované 

korespondence města Chebu s konkrétními osobami šlikovského rodu. Problém totiž spočívá 

v tom, že do věcných (např. Burgpflege), příp. jmenných (např. Šlik) skupin je zařazena došlá 

korespondence Šliků chebské radě, zatímco jen velmi torzovitě jsou k této příjemecké 

korespondenci přiloženy koncepty odpovědí, jejichž originály v důsledku skartací aktového 

materiálu šlikovského rodového archivu zanikly již dávno v minulosti. Kopiářové sbírky 

chebského archivu kontinuálně dochované od roku 1513 poskytují možnost dalšího bádání o 

rodu Šliků až pro 16. století.
486

 Před rokem 1513 se v případě konceptů jedná doslova o 

jednotliviny. Velkým kamenem úrazu je také časté oddělování prior průvodních dopisů a 

jejich zařazování podle vydavatele do příslušných skupin. Vezmeme-li v potaz, že tehdejší 

výměna informací byla často založena na předávání písemností třetích osob mezi dvěma 

pisateli, je nutné konstatovat, že oddělením těchto příloh došlo často k nenapravitelným 

ztrátám důležitých informací.
487

 V mnoha případech není jednoznačné, která písemnost 

oddělená od průvodního dopisu tvořila předmětnou přílohu. Úskalím uspořádání fondu je i 

                                                           
485

 O problematice archivní práce v archivu uspořádaném dle pertinenčního principu, kde je aktový materiál 

členěn podle věcných a jmenných skupin a zcela zvlášť jsou odděleny originály listin, přičemž v aktovém 

materiálu existují opisy listin nedochovaných, poutavě v souvislosti s vhledem do edičního zpřístupňování 

saských archivů psala EIBL, Elfie–Marita, Uferlose Fülle? Urkunden und Briefe des 15. Jahrhunderts. Probleme 

ihrer Erfassung und Verwertung. In: Diplomatische Forschungen in Mitteldeutschland, hrsg. von Tom Graber, 

Leipzig 2005, s. 237–247. 
486

 Jen první z dochovaných kopiářů z let 1513–1515 nabídne koncepty několika desítek listin adresovaných 

Albrechtovi Šlikovi z Lokte, Albrechtovi Šlikovi ze Schönbachu, Pankráci Šlikovi, Erasmu Šlikovi, Jeronýmovi, 

Šebestiánovi, Mikuláši a Kašparovi Šikům a jeden list Anežce Šlikové z Tautenberku, manželce Mikuláše Šlika, 

Markétě Šlikové ze Švamberka, Brigitě, Uršule, Barboře a Anně Šlikovým. (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, 

Knihy, Copialbücher, Copialbuch 1513 bis 1515,  ič. 585) 
487

 Příkladem může být missiv Matesa Šlika z 30. května 1450, který přesto, že předkládá nástin komunikační 

sítě: Jindřich z Rožmberka – chebská rada – chebský sudí Hans Daniel – Mates Šlik – saský dvůr, příp. chebská 

rada – Mates Šlik – Mikuláš Šlik/Mikuláš z Lobkovic, nechává si pro sebe obsah přenášených informací: „Alz ir 

mir Abschrifft eins Briefs, den euch Her Heinrich von Rossenberg, und ander Hern etc. geschriben zu gesannt 

haben, alz pald ewr Pott wegk Qwam, qwam mir, auch einer gleicher lawt von In, so ist mir Meins Gnedigen 

Hern von Sassen brieff auch hewt komen, den sende ich euch auff, das Ir sein aufgepott vernempt den selben 

Brieff mitsampt her Nicolas briff, den ich euch newlich gesanntt habe, gebt In in einen papir vorpunden dem 

Daniel, der sol mir Sie her ab send.“ SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/13. Zda 

myslel Mates list svého bratra či list Mikuláše z Lobkovic je těžko doložitelné a obojí je možné. K obdobné 

interpretační záměně u Bachmanna viz URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III/2. Věk poděbradský, Praha 1915, s. 

413–414. 
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skutečnost, že listy vydané Šliky, nebo jim adresované, je možné najít prakticky v jakékoliv 

věcné či jmenné skupině archivního fondu. V rámci výzkumu byly zpracovány fascikly 

aktového materiálu týkajícího se témat spojených se Šliky a téměř vždy se podařilo 

písemnosti s nimi související nalézt (Plavenští, Švamberkové, Gutštejnové apod.). Dalším 

okruhem je vlastní výpovědní hodnota dochované korespondence. Nejdůležitější pro 

hodnocení materiálu je vědomí, že v pojednávané době probíhala výměna informací, alespoň 

těch důležitých, ústní formou prostřednictvím poslů.
488

 Vlastní list byl pouze doplněním 

ústního sdělení, příp. pouhou legitimizací osoby posla a přenášené informace.
489

 Historik 

může tak jenom usuzovat se známých skutečností, příp. z kontextu, co se za jinotajnými 

formulacemi typu „naše věc“ či „jeho záležitost“ skrývá. I takto tajemný materiál však 

představuje primární pramennou základu pro případnou budoucí rekonstrukci komunikační 

sítě na česko-bavorsko-saském pomezí. Při komplexním zpracování fondu je reálné, že se 

podaří nejen odhalit a identifikovat osoby podílející se na výměně informací ve směru 

„konkrétní osoba – město Cheb“, ale je zcela reálné, že se podaří nalézt i vlastní smysl, ukrytý 

pod pojmy „naše věc“.
490

 

Při zpracovávání korespondence zaujme ještě jedna skutečnost, která vytane již při 

prvotním seznámením s materiálem: početní nevyváženost dochovaného materiálu, který má 

četné hiáty. Jedná se zejména o absenci listů ze dvacátých, třicátých a čtyřicátých let 15. 

století a velmi zarážející absenci listů Kašpara Šlika, po němž je dochováno doslova několik 

jednotlivin. V případě tak významného jednotlivce, který byl po celou svoji aktivní kariéru s 

městem v kontaktu, se jedná o skutečnost značně podivnou. V hypotetické rovině by snad 

bylo možné uvažovat o určité cenzuře, vyplývající snad z politického pádu bývalého kancléře. 

Důvody nedochování předpokládané korespondence Kašparova rodného města s mocným 

rodákem však mohou přirozeně být banálnějšího rázu. Je možné, že příslušná věcná skupina 

nazvaná „Kašpar Šlik“ se mohla jednoduše ztratit zcela nahodile. I aktový materiál spojený s 

postavou jeho bratra Matesa Šlika je dochován v příslušných složkách s výraznějšími 

mezerami: 1439 – 1 ks, 1448 – 1 ks, 1450 – 13 ks, 1452 – 7 ks, 1455 – 1 ks, 1459 – 2 ks, 

1460 – 6 ks, 1463 – 2 ks, 1464 – 6 ks, 1465 – 1 ks, 1466 – 14 ks, 1467 – 5 ks, 1468 – 5 ks, 
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 Za vzorový příklad může sloužit například dopis Matesa Šlika z 30. července 1469: „Ich schik yczud Caspar 

von Awerbach, mein Lantrichter, zu uch, dem ich mit uch zureden beuolhen hab, pit ich uch freuntlich In gutlich 

dorInn zuverhorn, und das pest dorInne helffen zuraten, will ich umb uch gern verdinen.“ (SOkA Cheb, Archiv 

města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/51. 
489

 K tomu podrobněji srov. ČAPSKÝ, Martin, Komunikace ve středověkém městě. Úvod. In: ČAPSKÝ, Martin 

a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014, s. 9–38; ČAPSKÝ, Martin, Zrození země. 

Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska. Argo 2013, s. 56–60. 
490

 K tématu výměny informací a komunikačních toků v 15. století na příkladu Slezska naposledy viz ČAPSKÝ, 

Martin, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska. Argo 2013. 
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1469 – 27 ks, 1470 – 11 ks, 1471 – 12 ks, 1472 – 11 ks, 1473 – 17 ks, 1474 – 16 ks, 1475 – 8 

ks, 1476 – 9 ks, 1478 – 10 ks, 1479 – 7 ks, 1480 – 2 ks, 1481 – 1 ks. Několik missivů zejména 

z 50. let se však nachází i v jiných tematických skupinách (např. Delniczerové). K tomu 

všemu je nutné připočítat existenci několika dochovaných konceptů. Zatímco absence, příp. 

torzovitost korespondence pro období od třicátých let do roku 1449, ve kterém zemřel Kašpar 

a ze kterého se nedochovalo v registratuře zhola nic, je dle mého názoru vysvětlitelná spíše 

skartací či ztrátou materiálu, je mezera v materiálu mezi rokem 1481 a Matesovou smrtí v 

roce 1487 snadno vysvětlitelná jeho pokročilým věkem. 

Další otázkou je povaha dochovaného materiálu. Zcela klíčovým východiskem pro 

hodnocení je vědomí, že se jedná o materiál úřední povahy. Dostupné písemnosti projednávají 

záležitosti, které úřad byl nucen řešit, tedy záležitosti sice ve své době časté, ale z pohledu 

chodu společnosti přece mimořádné. Na mysli mám zejména skutečnost, že většina 

dochovaného materiálu tvoří případy všelijakých sporů, jejichž škála se pohybuje od 

drobných záští spočívajících v plenech a loupežích na majetku až po konflikty, které přerostly 

regionální působnost a začlenily se do celozemských i mezistátních sporů a válek
491

 (záští 

Chebu s pány z Plavna v 50. letech, záští Chebu s Delniczery, vleklý konflikt Šliků s měšťany 

a many Loketského kraje, který se prolínal se záštím pánů z Plavna s městem Cheb
492

). Při 

práci s pramenem se velmi často ukazuje, že i za „velkým konfliktem“ zasahujícím do 

zemského nebo národního konceptu dějin na počátku stála běžná sousedská pře, vyplývající z 

protichůdných interpretací majetkových zápisů ke statkům. Na základě hlubšího studia 

aktového materiálu se tak dosavadním bádáním získaná představa o dění v regionu opět 

rozpadá na změť drobných konfliktů, kterým historický rámec dávají právě tematické 

skupiny, pod jakými zůstal materiál dochován v příslušné registratuře. 

Úřednímu materiálu bohužel výrazně schází rovina sociokulturní, která se v missivech 

odráží pouze velmi omezeně. Světlé výjimky představují například 2 missivy zaměřené na 

problematiku obsazování míst chebské školy, sem patří žádost Buška Plánského ze Žeberka, 

Matesova zetě, kterou nabízí prostřednictvím svého tchána městu Cheb poskytnutí Mistra 

Václava z Plané jako učitele do chebské latinské školy.
493

 Stejně tak jednotlivinou mezi 
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 K problematice záští srov. URFUS, Valentin, „Záští“ v Čechách v polovině 15. století. In: Právněhistorické 

studie 3, 1957, s. 90–110; MAUR, Eduard, Lokální záští a předpoklady husitství v západních Čechách. In. 

Minulostí Západočeského kraje 29, 1993, s. 15–47. 
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 GRADL, Heinrich, Eger und Heinrich von Plauen. 1451–1454. In: MVGDB 19, 1881, s. 198–214. 
493

 Missiv z 28. srpna 1473 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/47: „Der 

wolgeborn und Edel Herr Herr Bussko von Seeberg, Herr zur Plan, mein lieber Sun und Eyden, hat mir vor 

ettlichen tagen geschriben, nachdem und er vermein, das Ewr Schule mit eym verweser nit versorgt sey, sunder 

des mangel habt, dabey begert euch zu schreiben, dadurch Ir disen genburtigen Magister Venceslaus von der 

Plan, der der dreyer Sprach aller fertig ist, fur ewrn Schulmaister aufnümpt, der euch darczu taglich sein solt. 
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ostatními missivy je list Matesa Šlika z června 1474 v záležitosti objednávky deskového 

obrazu, kterou učinili loketští zřejmě v souvislosti s opravou kostela sv. Václava po požáru 

města v roce 1473.
494

 

V jednotlivých missivech však historik často pracuje s informacemi „nevyřčenými“,
495

 

jejichž výpověď se v kontextu dalších informací může vyjevit, nebo zůstane skryta. I v 

případě chebského komunikačního centra mnohé může doplnit dochovaný účetní materiál, ve 

kterém je možné nalézt často anonymní údaje o výdajích na poselstva, což odpovídá dobově 

zaběhnutému úzu, jak vyplývá ze srovnání se zpracovanou problematikou ve Slezsku.
496

 Na 

základě sondážního průzkumu materiálu ke komunikační síti Chebu v chebském archivu je 

možné konstatovat, že tento průzkum prokázal prvotní potřebu zpracování celé chebské 

registratury pro vybraná období, aby bylo možné základním způsobem tuto síť rekonstruovat. 

Přínos dalšího výzkumu pokládám za důležitý právě s ohledem na nesmírné bohatství 

dochovaných chebských pramenů, zejména pro období 15. a 16. století. Průzkum písemností 

týkajících se Matesa Šlika odhalil, že v období let 1450–1480 byl tento Šlik významným 

článkem chebské komunikační sítě, nikoliv však jedinečným. 

Stěžejní missivy a koncepty doplňuje velmi torzovitě dochovaný soubor instrukcí 

poselstvům, ve kterých byl příslušný nositel informace spraven, o čem a jak je zapotřebí s 

příjemcem jednat (např. jednání s komturem Řádu německých rytířů, jednání se Švamberky 

ad.).
497

 Pro Šliky se dochovalo několik těchto bodových soupisů, z nichž jeden je příznačně 

nazvaný „Gedenckt mit hern Mathesen zureden“, které představují cenný doklad způsobu 

komunikace purkmistra a městské rady s pflegárem právě prostřednictvím poslů. S výtěžností 

informací je to o něco složitější, protože není často jasné, k čemu se přesně bod jednání 

vztahuje. Mezi projednávanými tématy je vždy zmíněna pestrá škála záležitostí, které pflegár 

                                                                                                                                                                                     
Und dorumb pit ich ewr Erbarkeit mit freuntlichen fleis, mitsampt meym Eyden, seiner bete und begrn nach, den 

genanten Magister fur ewrn Schulmaister, nachdem Ir dann ycz eyns gebrechenhalb seyt, aufzunemen, des 

genanten meins Suns und Eydens auch mein bete, dorInn angesehen will ich mitsampt Im, umb ewr Erbarkeit 

freuntlich und gern verdinen.“ Dále např. Missiv z 21. prosince 1478 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 

656, kart. 482, sg. A2790/92, kterým Mates tlumočí do Chebu přímluvu Jorga Raspa, rychtáře Václava Šlika v 

Markt Redwitz, za Mistra Jorga Hurtera. 
494

 Missiv z 18. června 1478 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/51: „Dy vom 

Elbogen haben vor ettlicherweil pey Ludwig Malern eyn pild zuferting bestelt, das er dann aldo zum Elbogen zu 

machen durch der vom Elbogen Holcz, angefangen hat, als Ir dann durch Albrecht Gretlein, Irn Eydgnossen, 

der deshalb von In zu euch gefertig ist, klerlicher unterricht werdet. Bit ich ewr Weishayt  mit allem fleis, gen 

dem gnanten Ludwigen Maler, solchermass doran sein, domit sich Gretl und er derselben sachen gutlich 

vertragen, so aber das gutlich nit sein, wolt rechtens von Irn gestaten, nach dem dann Gretel zur gute und zum 

rechten genuchtig ist euch hirInne erczaygen, als ich des glawben habe, will ich umb ewr weishayt gern 

verdinen.“ 
495

 ČAPSKÝ, Martin, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska. Argo 2013, s. 43. 
496

 Tamtéž, s. 45. 
497

 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasz. 5, karton 5, sg. A 72/25–211. 
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a město společně řešili.
498

 Nalezneme mezi nimi jak věci týkající se poskytování ochrany 

(zejména zajímavá je otázka ochrany markraběte braniborského, kterou poskytl městu 

Marktredwitz v záští s Chebem), drobných záští, ale například i záležitost dočasného 

propůjčování chebské Burgpflege, formou dočasných zástupů (verweser) chebské správy, 

doložená pro Matesova „švagra“ Litolda z Obrnic.
499

 V této souvislosti je vhodné zmínit 

zajímavost, poukazující na způsob rodinné správy zastaveného úřadu pflegára. Ještě po 

rodovém dělení na podzim roku 1473 byla totiž projednávána možnost, že by zástup správy 

přešel ze švagra Litolda na dalšího Matesova švagra Kašpara Junckera, k čemuž však nedošlo, 

zřejmě z důvodu úmrtí zmíněného měšťana v roce 1474.
500

 

Průzkum korespondence přinesl i řadu zajímavých poznatků k problematice 

příbuzenských vztahů mezi Šliky
501

 a dalšími respondenty.
502

 I když v otázce švagrovství 

(affinitas) je nutné být při interpretaci vztahů obezřetný – jedná se zejména o široký záběr 

pojmů swager, sweher, přineslo zhodnocení inskripcí, adres či pouhých zmínek v textech řadu 

zajímavých zpřesnění či naopak dalších otázek. Samozřejmě vše je limitováno vědomím 

vysoké míry příbuzenských svazků mezi tehdejšími elitami i nepřesnostmi v označování 

příbuzenského vztahu. Jako příklad může sloužit případ manželky Václava Šlika, vlastního 

syna kancléřova. Missivem z 1. května 1482 je v chebské korespondenci doložena Katherina 
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 Pro základní představu o problematické výtěžnosti, stejně jako i o škále jednoho jednání chebského posla s 

Matesem Šlikem uvádím následující instrukci ze SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasz. 9, karton 7, sg. A 

100/1: 

„Gedenckt mit hern Mathesen zureden 

Item von der edelleut wegen ym land dy schutzung nemen und haben mit den Iren 

Item die phleg zubestellen mit lewtold das dy gehalten werde, mit pferden in mass vorher komen 

Item von der ruduschen wegen Jobsten und Caspar 

Item von des lantwüsts und hawsners wegen, den teich berurnd 

Item von der von Redwitz, die sich von der Stat, mit schutzung an unnsern hern Marggrafen geslagen haben 

Item das Thoman Redwitz, von Irn wegen unnser Veint worden ist und wir von Im gevehdt werden und sie nit. 

Item von Eytel Marschalks wegen Wie Im der in der vergangen sachen des lantwusts gerett und glübt hat, wider 

pfleg, stat und lant nit zutun 

Item vorgebenlich zu reden, das Ir In gern uff der phleg, so ers geschicken und gesein mocht, in disen lewfft(e) 

haben und schen wolt 

Item von des hanns Wernher wegen 

Item von der krewtz(er) wegen 

Item von des nichtgers wegen. dorumb er baider stuckhalb, unnsern Statschreiber geschriben hat 

Item das dy Krellerin, Ir sach mit lantwüsten auch noch nit end hat.“ 
499

 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/70 : „das er [Nickel Fleck, Burger von 

Weida] spruch zu lewttold von Obernicz, der ycz mein verweser ist auf der pfleg zu Eger, vermaynt zu haben, 

und wann ich nu, des ogenanten lewttolds von Obernicz, meines Swagers, zu gleich und recht mochtig pin.“ 
500

 Missiv z 9. března 1473 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/83. 
501

 Otázku problematiky sňatků mezi Šliky a příslušníky šlechty podnětně otevřel TRESP, Uwe, Zwischen 

Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen 

um 1500. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). 

SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 189–190. 
502

 K problematice příbuzenství srov. GOETZ, Hans-Werner, Verwandschaft im früheren Mittelalter. In: 

Verwandschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter, hrsg. 

von Gerhard Krieger, Berlin 2009, s. 15–36. 
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Sligkin, fraw tzur Weyssennkirch und auf Herttemb(er)gk“.
503

 O této ženě, pravděpodobné 

matce Václavových potomků Erasma, Pankráce, Albrechta, Beatrix a snad i Markéty, je 

známo jen velmi málo. Sňatek Václava a Kateřiny je předpokládán na podzim roku 1466.
504

 

Pevnými daty dokládajícími jmenovitě její život jsou však roky 1476
505

 až 1495, kdy se v 

chebské korespondenci objevuje naposledy.
506

 V missivu z 27. listopadu 1481 píše Václav 

Šlik o rytíři Albrechtu Sackovi, pánu na Starém Hroznatově (Kinsberg) a hejtmanovi ve 

Waldsasích,
507

 jako o svém švagrovi.
508

 Když témuž Albrechtu Sackovi psal missiv Mates 

Šlik v roce 1473, adresoval mu ho jako svému „vettern“, což by snad mohlo odkazovat na to, 

že Albrecht mohl být švagrem Matesova vlastního synovce Václava.
509

 V této souvislosti je 

pak matoucí, proč v opisu missivu z 24. února 1482 oslovil Burian z Gutštejna jako svého 

švagra pro změnu Václava Šlika.
510

 O několik missivů dále označuje v roce 1496 Václav 

pojmem Sweger pro změnu jednoho z chebského rodu Frankengrünerů.
511

 Porovnáme-li další 

stopy v korespondenci, zjistíme, že jako o švagrovi psal Burian z Gutštejna i o Václavovu 

bratranci Jeronýmu Šlikovi, který v roce 1476 pojal za manželku Dorotheu Caltovou z 

Kamenné Hory, která byla Burianovou svěřenkyní.
512

 Výše nastíněné příklady jednoznačně 

ukazují na limity deklarace příbuznosti pro odvozování genealogických vazeb. Na základě 

předložené sondy tak není možné s jistotou říci, zda Václavova manželka Kateřina byla před 

sňatkem z rodu Sacků, nebo Frankengrünerů či zda oslovení švagr odkazovalo na obecné 

spříznění jeho ženy se zmíněnými rody v rámci Chebu. K otázce švagrovství je však nezbytné 

připomenout, že v praxi více než skutečné spříznění rodin hrála podstatnější roli deklarace 
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 Missiv městské radě z 1. května 1482 (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. 

A2185/17). 
504

 Srov. níže s. 237. 
505

 Missiv z 15. května 1476 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/110.  
506

 V missivu z 13. listopadu 1491 se píše jako „Katherina Slickin Fraw zur Weissenkirchn, Burggreffin zue 

Eger etc.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/63). K roku 1495 je dochován 

missiv in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/67. 
507

 Např. roku 1481 doložen ve svědečné řadě listiny jako „Albrecht Sack, Ritter zu Kinspergk und der Zeit 

hawbtmann zu Waldsassen“. Dostupné z www: monasterium.net: http://monasterium.net/mom/DE-

StAAm/Waldsassen/820/charter [2015-03-04]. Listině doložen v téže funkci ještě v roce 1487. Viz 

http://monasterium.net/mom/DE-StAAm/Waldsassen/863/charteriz [2015-03-04]. 
508

 „von dem gestreng(en) Albrecht Sagk, Ritt(er) etc., [meynen fruntlich(en) Swager]“ (SOkA Cheb, Archiv 

města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/15). 
509

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, A2184/97. 
510

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/81. Vysvětlení by mohlo samozřejmě 

spočívat ve faktu, že manželkou Václavova bratrance byla Eliška z Gutštejna, Burianova dcera. Problémem je 

ale, že ke sňatku mělo dojít až roku 1486 (JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009, s. 

190, 493). 
511

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/75. 
512

 K problematice šlikovských sňatků a vaeb na českou a říšskou šlechtu viz TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen 

und Reich, Ständen und Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. 

In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). 

SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 190. Zde též doklad o sňatku Jeronýma 

s Dorotheou Caltovou z Kamenné Hory. 
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tohoto vztahu. Zatímco Jindřicha Reusse z Plavna, se kterým Mates udržoval korektní vztahy, 

neopomenul oslovovat jako švagra, či o něm takto psát, naopak vůči jeho vzdálenému 

příbuznému Jindřichovi II. z Plavna, purkrabímu na Míšni, se kterým byl často v konfliktu, 

nikdy příbuzenský vztah nedeklaroval, i když Jindřichovou nevlastní matkou byla nevlastní 

sestra Matesova „švagra“ Petra Holického ze Šternberka.
513

 Přes výše zmíněné riziko 

ukvapených závěrů, však studium korespondence objev nových vazeb přinesl. Jedná se 

zejména o politicky významné švagrovské spříznění Matesa Šlika s franckým šlechticem 

Jorgem z Bebenburku
514

 a Jindřichem Reussem z Plavna. Zatím blíže neidentifikovatelné je 

spříznění s Benešem z Weitmile, které vyplývá z missivu z roku 1470, ve kterém o něm 

Mates píše jako o svém švagrovi.
515

 Mezi přínosy studia korespondence náleží také vyvrácení 

starších omylů tradovaných v rodových genealogiích, např. se ukázalo, že manželkou 

Mikuláše Šlika, Matesova syna, zakladatele falknovské větve rodu, byla Anežka Šenkovna z 

Tautenburgu a nikoliv Barbora, jak je udáváno v genealogiích.
516

 Spíše okrajovou zajímavostí 

uloženou v úřední korespondenci jsou zprávy osobního charakteru, týkající se například 

Matesova zdravotního stavu.
517

 

 

Pro srovnání vztahu Šliků a městské rady byla prozkoumána i korespondence 

vybraného vzorku osob, které dle dochovaného materiálu udržovaly s městem Cheb úzký 

kontakt. Pro podstatné vazby ke Šlikům byla zvolena česko-německá korespondence Buriana 

z Gutštejna na Rabštejně a jeho syna Buriana z Gutštejna, nejvyššího komoří Království 

českého a hejtmana rakovnického a žateckého kraje, s Chebem dochovaná z let 1440–1494.
518

 

V dotčené korespondenci se nachází i několik konceptů městské rady Burianově manželce, 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 805, karton 568, sg. A3839/104. 
514

 Dopis z 1. dubna 1450 městské radě (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/10). 
515

 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/64. Ke spříznění rodin došlo prokazatelně 

až roku 1476 skrz oboustranné spříznění s Calty z Kamenné Hory, od jaké vazby se odvíjí spříznění v roce 1470, 

mi není známo. 
516

 Doložená v chebské korespondenci v letech 1486–1514 „Anngnes Schligkin, fraue czu Weysskirch unnd 

Elbogenn“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2791/131) „Angnes gebornne vonn 

Tauttenbergk, Greffin zcu passaun, frau zcu Weisskirchen, Elbogen und Falkenaw“ (SOkA Cheb, Archiv města 

Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2791/248). 
517

 Např. missiv z 29. července 1459 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/52: 

„So bin ich so mir grosser kranckheit der ungern und sust befannge, daz ich so in kurtzer zeit von stat nicht 

kommen mag.“. Do stejné kategorie asi nepatří fráze, kterou Mates Šlik užíval, když opakovaně omlouval 

nečitelnost ve spěchu napsaných dopisů slabým a špatným zrakem. Viz missiv z 1. října 1456. SOkA Cheb, 

Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 154, sg. A800/52: „und vernembt mein Schreiben pass dann ichs so 

eylende, mit ploden swachen Awgen geschreiben hab mogen.“ Táž fráze v dopise Wettinům z 10. dubna 1471: 

„Dise mein eylende hantschrifft gerucht gnediklichen zu versten, dann ichs mit schwachen und pliden augen 

geschreiben hab mogen, und mir in gut zu halden.“ Adolf BACHMANN (ed.), Urkundliche Nachträge zur 

österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., (= Fontes rerum Austriacarum, Abh. 2, 

Bd. 46), Wien 1892, s. 145. 
518

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/1–95. 
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kterou v příslušných letech vzniku dopisů byla Sigunda z Gutštejna, rozená z Ortenberka, 

tchýně Matesova syna Kašpara II.
519

 Co se obsahové skladby korespondence týče, je možné 

konstatovat, že v tomto ohledu je srovnatelná s missivy šlikovskými. Listy je možné rozdělit 

do základních skupin týkajících se běžných ekonomických záležitostí, kterými bylo například 

vyřizování dluhů.
520

 Další skupinu missivů stejně jako v případě šlikovské korespondence 

představuje agenda výměny informací a korespondence, u které není snadné zjistit její obsah. 

Jedná se například o zcela reprezentativní českou legitimaci posla – písaře Jana z Teplé, „listu 

tohoto ukazatele [...], kteremuz sem s wamy poruczil mluwity o tyto wieczi, kterez nynie gsu. 

Czozt s wamy tyz Johannes bude w tomto posselstwy ode mne mluwity, ze gemu toho tak 

uplnye wierzity budete yako mnye samemu a yako bich sam s wami mluwil, a protot ge(h)o k 

wa(m) posselam o ty wieczi, nechtie rad widiety wasse sskody a zahuby.“
521

 Pouze z kontextu 

známých historických událostí je možné usuzovat, že záležitost souvisí se záštím Chebu s 

pány z Plavna.
522

 

Převládající většinu korespondence tvoří běžné záležitosti poddaných a panství (např. 

Točník, Žebrák, Příbram)
523

 a různé supliky. I mezi gutštejnskými písemnostmi se nachází 

několik jednotlivin zmiňujících Šliky. Doplňkem ke korespondenci Matesa Šlika je dopis 

Buriana z Gutštejna, kterým zval na konci ledna 1476 do Tachova zástupce Chebu na svatbu 

Matesova syna Jeronýma Šlika, s Doroteou, dcerou kondotiéra Jana Calty z Kamenné 

Hory.
524

 Předmětnou korespondencí naopak není podchycen sňatek Jeronýmova bratra 

Kašpara s Eliškou z Gutštejna, dcerou Buriana II.
525

 Korespondence příslušníků rodu 

Gutštejnů týkající se Šliků ožívá až po osudném střetu na Krvavé svatbě v Karlových Varech 

v únoru 1503, po té nacházíme listy k této záležitosti ve složkách Jetřicha z Gutštejna.
526

 

 

Poměrně zajímavé zjištění přináší srovnání missivů, jejichž autorem je Mates Šlik 

s písemnostmi dalších Šliků. Početně je s ohledem na rozdílnou dobu trvání držby srovnatelná 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/93,95. 
520

 Např. Burian z Gutštejna poslal roku 1440 svého věřitele Zikmunda Pernštejnera, aby z dluhu 70kop grošů, 

která rada dlužila Gutštejnovi, obdržel od chebské rady20 kop, které mu dlužil Burian. In SOkA Cheb, Archiv 

města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/3 - 7. Do téže agendy náleží žaloby na dlužníky (sg. A2770/27). 

Dále běžné spory poddaných a přímluvy za ně (např. sg. A2770/15, 16, 21) 
521

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/10, list z 21. září 1452. Obdobná 

legitimace in 
521

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/44. 
522

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice III, Domažlice 2003, s. 167–177. 
523

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/51,52 
524

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/43. Srov. k témuž list Matesa Šlika in 
524

 

SOkA Cheb, Archiv města Cheb, fasc. 656, kart. 482, sg.A2790/72. 
525

 JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009, s. 190. 
526

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 646, karton 473, sg. A2770/120, 128. 



145 
 

korespondence Matesa Šlika a Václava Šlika.
527

 U Matesova synovce však jednoznačně 

převládají supliky (kromě žádostí Šlikových poddaných jsou hojně zastoupeny žádosti města 

Krajková [Gossengrunn] sousedícího s Václavovým sídelním hradem Hartenberkem) na úkor 

přenosu strategických informací, které se zde prakticky nenachází. I jediná zmínka o 

šlikovských válečných událostech let 1505–1506 se vztahuje k okrajové záležitosti pobrání tří 

koní poddaného Erharta Herla. Z missivu vyplývá zajímavá informace o chebském zákazu 

obchodovat s těmi, kteří ve válce škodili Šlikům.
528

 I značný početní propad na jeden rok je v 

porovnání s nejsilnějšími léty Matesovými výrazný. Naopak co do počtu jsou s Matesovou 

produkcí početně srovnatelné missivy jeho synů Jeronýma, Mikuláše a Kašpara. 

Četné odkazy na jména osob z Matesova okolí zachované v chebské korespondenci 

přinášejí pro období Matesovy éry cenné informace o teritoriálním a peersnálním okruhu 

komunikační sítě města a Šliků. (Výčet jmen viz této práce č. XX) 

 

Pro stanovené období zájmu cca. do roku 1487 je celkově nejrozsáhlejší soubor 

missivů, spojený s postavou Matese Šlika, což je snadno vysvětlitelné jeho dlouhým aktivním 

životem (cca. 1410–1487). Přesto i pro Matese platí výše zmíněná poznámka o nedochování 

starších písemností. Nejstarším dokumentem rozsáhlé korespondence města Chebu, ve kterém 

nacházíme Matesa Šlika je opis jeho žádosti o souhlas se získáním držby úřadu Voigtsberg 

adresovaný saským panovníkům bratřím Fridrichovi Mírnému a Vilémovi Udatnému.
529

 

Nedatovaný list musel předcházet souhlasu, který panovníci udělili 22. března 1439, na jehož 

základě Mates úřad získal od durynského lantkraběte Fridricha.
530

 Opis je cenným dokladem 

charakterizující pozici Matesa na pomezi mezi Českým královstvím a Říší, zejména z pohledu 

vnímání teritoriální příslušnosti na hranici země. Komunikace českého úředníka chebského a 

loketského purkrabího, rytíře Matesa, který žádal o souhlas své pány, saského kurfiřta a 

vévodu, aby mohl získat od svého pána lantkrabí durynského saský wettinský úřad správce 
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 Missivy Václava Šlika a jeho ženy z let 1470–1506 se nacházejí in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 

498, karton 368, sg. A2185/1–92 a Fasc. 656, karton 482, sg. A2790 106–132. Z uvedených let byl dohledán 

uvedený počet listů (u některých se nacházejí také koncepty odpovědí): 1470 – 1 ks, 1476 – 2 ks, 1477 – 4 ks, 

1478 – 1 ks, 1479 – 3, 1480 – 1 ks, 1482 – 4 ks, 1485 – 3 ks, 1486 – 6 ks, 1487 – 1 ks, 1488 – 3 ks, 1489 – 5 ks, 

1490 – 7 ks, 1491 – 3 ks, 1492 – 6 ks, 1493 – 2, 1494 – 1 ks, 1495 – 5 ks, 1496 – 1 ks, 1500 – 3, 1501 – 1 ks, 

1502 – 1 ks, 1503 – 2 ks, 1504 – 7 ks, 1505 – 5 ks, 1506 – 2 ks. 
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 Viz SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/91: „Erhart Herl von Gossengrun 

bericht mich, das Im drey pferdt genomen, die hab Clubhann von der Grun gehabt. So sey ein gepet von euch 

ausganng(e)n, nymant der ewrn, wass den hern Slicken in den kriegslewfft(e)n genomen, sol kauff(e)n noch pey 

Im behald(e)n, demnach ist mein gutlich Bet bemelt(e)n Clubhan den ewr(e)n darob sein, dass mein Armman 

Herl solche pferdt on entgelt wider ader umb das gelt, wie die an klubhan kemmen wider verschafft werden, 

versieh mich der pillichkeit nach hirInn betzeigen. Vergleich Ich vmb euch In eym merrern gut willin.“ 
529

 K držbě podrobně NOVOTNÝ, Michal, Šlikové. Majetková struktura panství a společenské postavení rodu 

do roku 1487, diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 138–140. 
530

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg.A2790/6. 
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bývalého zahraničního léna Koruny české Voigtsbergu je téměř exemplárním příkladem 

rozkladu centrální moci Českého krále po konci husitských válek. Navíc existence opisu listu 

v registratuře Chebu je důkazem dobré informovanosti města. Pro poznání nejbližšího okolí 

Matese Šlika je důležitá zmínka o legitimaci Leupolda Lomanera, tehdy sudího v Lokti, který 

byl pověřen jednáním v této záležitosti se saskými vévody. 

Naopak zatím posledním dohledaným dopisem Matesa Šlika purkmistrovi a radě 

města Chebu je missiv z 12. srpna 1481, kterým odesílatel oznamuje, že adresátům posílá 

zvěřinu, jmenovitě jeleny.
531

 Po roce 1481 již z chebské ani drážďanské korespondence není 

známa písemnost, která by byla spojena s Matesem Šlikem, který však zemřel až o 6 let 

později. 

 

3.2. Mates Šlik pod ochranou bratra 

 

Nový výzkum přinesl objev písemného dokladu existence Matesa Šlika, který je starší 

než doposud první známý doklad o životě Matesa Šlika. Tím byl list Kašpara Šlika z 11. září 

1428, který zaslal z Temešváru radě města Frankfurtu nad Mohanem. Bruder Matheo Slick, 

probst zu Boleslaw zde vystupuje jako posel, po kterém měla městská rada Kašparovi do 

Vídně zaslat dlužný kancelářský poplatek za vyhotovení jedné listiny.
532

 Nově objevený 

doklad sice sahá hlouběji do minulosti o pouhé 2 měsíce, ale přináší o životě Matesa důležitý 

poznatek. Šlikova cesta do Vídně zřejmě souvisela se studiem na artistické fakultě, kterou zde 

ukončil determinací dne 9. července 1428 spolu s mladším bratrem Jindřichem.
533

 Poté se na 

zdejší univerzitě zapsal ke studiu práv dne 15. října 1428 jako „Matheus Slick, p(re)p(osi)tus 

Boleslauiens(is) ecc(lesia)e Colle(te)“,
534

 aby studium práv ukončil dne 13. října 1430 

bakalářskou promocí.
535

 Volba vídeňské univerzity byla evidentně záměrná a měla i Matesovi 
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 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/103. 
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 Fotokopie listu in SOA Zámrsk, RA Šliků, Fotokopie listin, sg. XVIII. e. 8. Na tento doklad upozornil již 

ZECHEL, Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur 

Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 50.  
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 V seznamu veden jako Matheus Schichk, přičemž Jindřich je u téhož data absolutoria veden jako Hainricus 

Slichk („Wiener Artisetenregister“ 1416 bis 1447. Acta Facultatis Artium II (UAW Cod. Ph 7). Personen-

Nennungen im Zusammenhang mit Prüfung, Graduirung und Verteilung der Vorlesungsthemen (1416 bis 1447). 

Nr. 32233 bis 9262, bearb. von Thomas Maisel, Ingrid Matschinegg, Wien 2007, s. 62. Dostupné z www 

http://www.univie.ac.at/archiv/artreg/AFA2%20nr%203233%20bis%209262.pdf [2015-02-16]) 
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 Die Matrikel der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Bd. 1 (1402–1442), fol. 23. Dostupné z www: 

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:102244/bdef:Asset/view [2015-02-16]. 
535

 „D(omi)n(u)s Mathias Slikch, P(re)p(osi)tus Bolislauien(sis)“ in Die Matrikel der Wiener 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Bd. 1 (1402–1442), fol. 26. Dostupné z www: 

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:102244/bdef:Asset/view [2015-02-16]. Údaj o právnickém 

vzdělání ve Vídni přinesla již ve stručné zmínce BEINHOF, Gisela, Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds 

(1410–1437), Frankfurt am Main 1995, s 283.  
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usnadnit přístup ke královskému dvoru, na kterém působil starší bratr. Ve studiu Mates 

pokračoval na univerzitě v Bologni, na niž byl zapsán v roce 1432. Zjištěný údaj o 

předchozím studiu nezpochybnil odhad o jeho narození před rokem 1410. Jako jeden z 

výrazně mladších synů Jindřicha Šlika, byl původně určen pro duchovní dráhu, stejně jako 

mladší bratr František a mladší bratr Jindřich Šlik, se kterým studoval na vídeňské artistické a 

později právnické fakultě.
536

 Jindřich ml. je doložený v období studia jako probošt v 

Nordhausenu, od roku 1434 působil ve Vídni jako vrchní kaplan kaple Panny Marie na radnici 

a o rok později i jako farář v Bruck an der Mur.
537

 

Mates Šlik byl až do roku 1433, kdy se v souvislosti s povýšením na rytíře vzdal 

církevní kariéry, držitelem prebendy probošta kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi.
538

 Na 

rozdíl od bratra Erharta a Mikuláše, pro které není doloženo vyšší vzdělání, představují 

Kašpar, Mates a Jindřich Šlik osoby univerzitně vzdělané. Za cíleným vzděláváním mladších 

synů je možné spatřovat strategii rodiny, která v investici do vzdělávání spatřovala 

východiska kariérního postupu nebo alespoň jistotu hmotného zabezpečení. V případě Matesa 

Šlika je doloženo navíc studium práv, které bylo i mezi šlechtou rozšířenou volbou, byť ne 

vždy s cílem dosáhnout gradu.
539

 Patrně u všech Šliků této generace je možné předpokládat 

průpravu v chebské latinské škole, jedné z nejstarších institucí svého druhu ve střední 

Evropě.
540

 Matesova navazující duchovní dráha spojená s držbou probošství boleslavského, 

šla ruku v ruce s kariérou v Zikmundově kanceláři, kde ho do života uváděl starší bratr. V 

prosinci 1431 zde dosáhl jmenování sekretářem.
541

 Jak bylo výše zmíněno společně se svým 
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 Die Matrikel der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Bd. 1 (1402–1442), fol. 27 Dostupné z www: 

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:102244/bdef:Asset/view [2015-02-16]. 
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 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. II. Abt. Regesten aus dem Archive der Stadt Wien, 2. Band: 

Verzeichnis der Originalenurkunden der Staedtischen Archives (1412–1457), bearb. von Karl Uhlirz, Wien 

1900, s. 127, 140, 145. V rámci radnice byl Jindřich od roku 1435 i kaplanem ottenheimské kaple, kde je jako 

kaplan roku 1445 doložen jeho bratr František (Tamtéž, s. 254). K církevní kariéře Jindricha před pokusem 

získat biskupství ve Freisingu viz Petr – ZAJIC, Andreas, Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die 

„virtualle“ Karriere Kaspars Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilogomena zu einem alten 

Forschungsthema I. In: Mediaevalia Historica Bohemica 15/2, 2012, s. 92, pozn. 132. K freisinské anabázi 

nejpodrobněji HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 

1911, s. 334–348; stručně NOVOTNÝ, Michal, Šlikové, majetková struktura panství a společenské postavení 

rodu do roku 1487, diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 64–66. 
538

 RI XI, 2, č. 9670. 
539

 K univerzitnímu vzdělávání doby srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny 

české 6, Praha-Litomyšl 2007, s. 293–298, ke studiu za hranicemi království s. 297–298; k otázce vzdělávání 

měšťanů, kam Šlikové v době studia patřili, srov. MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–

1526) 2. Města, Praha 2002, s. 239–245, zde přísl. literatura. 
540

 K chebskému školství viz KNOLL, Vilém, Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století. In: 

Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva 141/2, Praha 2002, s. 233; SIEGL, Karl, Materialien zur 

Geschichte der Egegrer Lateinschule vom 1200–1629. Nach Urkunden des Egerer Stadtarchivs, Eger 1902. 
541

 RI XI, 2, č. 8974.  
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bratrem Kašparem a snad Vilémem byl dne 31. května 1433 v Římě na rytíře.
542

 Zisk 

rytířských ostruh předznamenal ukončení dráhy duchovního. Ještě v Římě 8. srpna 1433 byl 

jemu a bratru Jindřichovi udělen větší palatinát,
543

 což byl ve své době čestný titul opravňující 

nositele k soudní pravomoci například v otázkách legitimace nemanželských potomků, 

adopcí, ověřování závětí, vystavování erbovních listin, udělování akademických gradů 

apod.
544

 

Opuštění církevního beneficia přineslo Matesovi starost o budování vlastního 

majetkového zázemí. I v tomto směru lze jednoznačně předpokládat bratrovu pomoc. První 

majetková transakce vystavená na Matesovo jméno pochází z listopadu 1433. Tehdy mu císař 

Zikmund zapsal židovské daně města Erfurtu vybírané vždy o vánočních svátcích.
545

 

V následujících letech se Mates Šlik objevuje v pramenech ve dvou hlavních úlohách. Za prvé 

vystupoval vedle bratra jako jeho zástupce v řadě privilegií,
546

 zároveň se ale postupně 

osamostatňoval. Od roku 1435 je doložen ve funkci chebského a loketského purkrabího,
547

 

jejímž výkonem ho pověřil jeho bratr. Od následujícího roku 1436 se jeho jméno začalo 

objevovat v chebských městských knihách (v seznamech a později v knihách výdajů). 

V souvislosti s biografií Kašpara Šlika byl již zmíněn Matesův sňatek v dubnu 1437 v 

Chebu.
548

 Nevěstu s jistotou vybíral starší zkušený a protřelý bratr. Otcem Matesovy 
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 Zpráva norimberského měšťana Heinricha Imhofa chebské radě z 29. června 1433: „Ich thu ewr weisheit zcu 

wissen, das aller erst gestern warhaftige mer her sein komen, das unser allergnedigister her gecronet ist worden 
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Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesien 23, Brün 1919, s. 25, list 92. Při sledování postupné 
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k možnému zkreslení v důsledku existence falešných privilegií.  
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manželky Kunhuty
549

 byl totiž Erkinger ze Seinsheimu, pán ze Schwarzenbergu, Zikmundův 

dvořan a významný válečník, který byl již před nějakou dobou povýšen do stavu svobodných 

pánů.
550

 V souvislosti se sňatkem je vhodné revidovat starší omyl. Novým výzkumem bylo 

potvrzeno, že Matesovou manželkou nebyla urozená paní z Kravař, jak se objevovalo ve 

starších genealogiích.
551

 Kunhuta Šliková ze Seinsheimu († 1470) vystupující v pramenech 

jen okrajově se stala matkou všech Matesových synů: Jeronýma, Mikuláše, Kašpara, dcery 

Anny, provdané za Buška ze Žeberka na Plané
552

 a možná ještě dalších zatím 

neidentifikovaných dcer.
553

 Existenci dalších potomků se zatím nepodařilo prokázat, lze ji 

ovšem v každém případě předpokládat.
554

 Manželský svazek byl pro Matesovu kariéru velmi 

podstatný, protože jím dosáhl příbuzenského spříznění s významnými rody Frank a Saska, 

jeho přímým švagrem se v roce 1443 sňatkem s Kunhutinou sestrou Magdalénou stal Jindřich 
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150 
 

IX. Reuss z Plavna, pán na Greizu a Kranichfeldu. S tímto manželským svazkem byla spojena 

i Matesova krátká držba bečovského panství v letech 1437–1440. Část zástavní sumy Bečova 

mu Erkinger prominul jako věno své dcery a částečně ji musel doplatit sám spolu se svým 

bratrem. Bečov, o jehož držbu ještě v létě tohoto roku probíhal spor Erkingera s předchozím 

vlastníkem Jindřichem z Plavna byl jeho první doloženou samostatnou zástavní držbou 

panství.
555

 K této držbě ještě na krátký čas v rámci Kunhutina dědictví po Erkingerovi († 

1437) přibyla zástava hradu a úřadu Hohenlandsberg.
556

 Vzhledem ke značné odlehlosti šlo 

spíše o pouhou finanční transakci související s peněžními přesuny v rámci rodiny a podporou 

ovdovělé tchýně, než o další článek Matesovy strategie budování rodových držav na území 

Vogtlandu a Míšeňského markrabství, kterou nakonec opustil ve prospěch Loketska 

(1472/1473). Výše zmíněné a později opuštěné ambice v Sasku může potvrdit i teze, že se 

Mates na přelomu 30. a 40. let zřekl Bečova ve prospěch Šternberků proto, aby svou 

pozornost mohl soustředit na zástavu Voigtsbergu získaného v roce 1439. Je zapotřebí také 

připomenout, že na sklonku 30. let nemohl Mates ani ve snu počítat s předčasnou smrtí bratra 

a s tím, že Loketsko, jehož byl purkrabím, spravuje de facto pro sebe a své potomky.
557

 Na 

Bečově se pak krátce usadil Matesův „švagr“ Petr Holický ze Šternberka, ale již v padesátých 

letech ho držel opět Jindřich z Plavna. 

Je pravděpodobné, že spříznění se Seinsheimy pomohlo Matesovi otevřít dveře do 

Frank a Saska. K témuž posloužil i Kašparův zisk vogtlandského Schönecku v roce 1437, ke 

kterému připojil Mates v roce 1439 z vlastní iniciativy držbu úřadu ve Voigtsbergu s městy 

Olešnicí a Adorfem. Svoji roli také sehrál zcela nepochybně i pravděpodobný původ Šliků ve 

Vogtlandu. I když schází přesný doklad o vstupu Matesa do služby saského kurfiřta a 

míšeňského vévody Fridricha II., lze ho předpokládat v období kolem roku 1440. Vstup jeho 

bratra Kašpara do služby vévody – a to samé lze předpokládat i pro Matesa – zasadil Uwe 

Tresp do souvislosti s wettinskou ochranou poskytovanou Šlikům pro jejich podporu, které se 

mu dostalo ve válce s Plavenskými v roce 1439.
558

 V květnu 1441 byl zlistiněn závazek 
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 RI XI, 2, č. 11919, 11922; BERGER, Adolf, Eine Episode aus der Geschichte von Petschau, MVGDB 10, 
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 Srov revers ze 17. března 1440 o přijetí částky na zástavu Hohenlandsbergu od Matesovy tchýně. Srov. zde 

též listinu z 11. dubna 1441, kterou Matesova tchýně Barbora, roz. Abennsbergu, potvrzuje svůj dluh ve výši 

3072 rýn zl. (SOA Třeboň, SOka Český Krumlov, fond 223, Rodinný archiv Schwarzenberků, Hluboká nad 

Vltavou, listiny, Lade 17: Kunigunde Schlick). 
557

 K držbě Bečova viz NOVOTNÝ, Michal, Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu 

do roku 1487, diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 122–123. 
558

 Ke vztahu Šliků s Wettiny nenověji TRESP, Uwe, Nachbarschaft zwischen Erbeinung und 

Hegemoniestreben: Die Wettiner und Böhmen 1471–1482. In: Miloš Řezník (Hg.), Grenzraum und Transfer. 
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Kašpara Šlika vévodovi Fridrichovi, že bude vždy stát na straně vévody zejména proti 

míšeňským purkrabím z Plavna a recipročně mu byla vévodou písemně zajištěna ochrana.
559

 

Obdobnou smlouvu o ochraně dne 28. října 1440 uzavřel s Wettiny i Cheb.
560

 Je proto reálné 

si představit, že stejné období může být i totožné se vstupem Matesa Šlika ke kurfiřtovu 

dvoru. Časové rozmezí pro případný vstup do služby je možné vymezit lety 1439–1441, tedy 

v mezidobí od získání držby Voigtsbergu do písemného ustanovení wettinské ochrany. V 

případě Matesa je sice používání wettinského titulu rada doložitelné až kolem roku 1447, ale 

tento údaj s ohledem na fatální nedostatek pramenů dochovaných ze 40. let nemusí znamenat, 

že by jmenovitě této funkce musel dosáhnout až v této době, případně, že do služby 

nevstoupil před udělením titulu rada. Jako určité vodítko datace počátku dvorské služby 

Matesa Šlika by mohl být také začátek používání titulu predikátu z Lažan, které je v jeho 

případě doložené ve větší míře od roku 1442. Blízký vztah Šliků k Wettinům znamenal i 

zvýšení významu Matesa Šlika jako partnera města Chebu. Nebude zřejmě chybou přijmout 

závěr, že nadstandardní zájem o Matesa Šlika ze strany Chebu a to jak za Kašparova života, 

tak i po jeho smrti, spočíval v jeho blízkosti ke dvoru kurfiřta Fridricha II. Mírného, na kterém 

chebský pflegár představoval pro město loajální vlivnou osobu.
561

 

Z doby jednání o zápis zástavy Voigtsbergu je dochována důležitá informace o 

nespecifikovaném těžkém onemocnění Matesa Šlika, které ho vyřadilo ze života na více než 

tři měsíce. Zmíněné zjištění vyplývá z dopisu adresovaného Fridrichovi, lankrabímu 

durynskému z 21. června 1439, ve kterém ho Mates žádal o dokončení záležitosti převodu 

Voigtsbergu, ve které nemohl nic podnikat z důvodu dlouhé vážné indispozice, během které 

byl pod dohledem norimberských lékařů.
562

 Zmíněný missiv vysvětlil do té doby velmi 

nejasnou pauzu mezi rozhodnutím o postoupení Voigtsbergu Matesu Šlikovi v březnu 1439 a 

                                                                                                                                                                                     
Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien (Chemnitzer Europastudien 5), Berlin 

2007, s. 33–67, zde zejména s. 58–65: „Trotz aller gelegentlichen Schwankungen oder auch tendenziell anderer 
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und Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das 

Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–

SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 194–195. 
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 MÄRCKER, Traugott, Das Burggrafthum Meissen. Ein historisch-publicistischer Beitrag zur säschsischen 

Territorialgeschichte, Leipzig 1842, s. 360. Zde je zmíněno, že Kašpara Šlika doporučil ke službě král Albrecht. 
560

 KNOLL, Vilém, Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století. In: Acta Historico-Iuridica 

Pilsnensia 2009–2010, Vilém Knoll (ed.), Plzeň 2011, s. 116. 
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 Například opis přímluvy za chebské z roku 1448, ve které se Mates ještě odvolával na svého bratra in SOkA 

Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/7. 
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 SächsHStA, Loc. 4378, Vogtländische Sachen, Oerter und Staedte, fol. 110: „und von swerer kranckheit 

wegen, dy ich gehabt hab wol funffczehen wochen und unter den erczten zu Nuremberg gelegen bin, hab ich der 

sachen  mit ewern gnaden verrer zu ende und beslissung nicht brengen mugen“; odpověď tamtéž, fol. 111. 
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jeho vstupem do úřadu v říjnu téhož roku.
563

 

Doba Matesova osobnostního zrání a osamostatňování spadá do přelomové doby. 

V Českém království začala po smrti Zikmunda Lucemburského a krátké epizodě vlády 

Albrechta Habsburského vleklá doba bezvládí, která poskytla schopným jedincům, mezi které 

patřil i Mates, řadu příležitostí. Naproti tomu v Sasku ve čtyřicátých letech probíhala pro 

změnu dynastická krize, která v letech 1445–1451 vyústila ve válku mezi dvěma pretendenty 

trůnu, tzv. Bruderkrieg, z nichž Fridrich II. byl Matesovým pánem.
564

 

Mates Šlik se objevil v saském prostředí jako držitel panství Schöneck (od 1437), 

panství Voigtsberg a s ním spojeného wettinského správního úřadu (od 1439). V získání 

držby Voigtsbergu a ve službě Wettinům odhalil nedávno Tresp zjevný kořen napjatého 

vztahu s rodem s Jindřichem z Plavna, neboť hejtmanství Voigtsberg představovalo výspu 

vojenských akcí namířenou proti Plavenským v konfliktu o Purkrabství míšeňské.
565

 S 

konfliktem souvisí již zmíněné poskytnutí ochrany Wettiny rodu Šliků. Prostudovaný materiál 

však zatím neodhalil, jakou roli sehráli Šlikové v konfliktu bratrské války, kromě 

předpokladu, že stál na straně Fridricha II. Mírného. Zatímco v písemnostech první poloviny 
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 SächsHStA, Orig. Urk. 6552; vydal KRENKEL, Eduard, Blicke in die Vergangenheit der Stadt Adorf im 
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40. let vystupoval s titulem „vévodův amtman na Voigtsbergu“,
566

 v listině, kterou v roce 

1447 získal na dlouhá léta panství Stollberg, se již objevuje jako rada.
567

 Vlastní působení 

Matesa v této roli se zatím nepodařilo blíže prozkoumat z důvodu nedostatku pramenů. S jeho 

prowettinským postojem prosazovaným v dalších letech souvisí například skutečnost, že 

Mates Šlik byl po smrti Ladislava Pohrobka, tj. o deset let později, stoupencem kandidatury 

kurfiřtova bratra Viléma Saského na český trůn.
568

 O jeho diplomatickém působení s 

příhraničním přesahem v raném období aktivního života je dochována zpráva v korespondenci 

Oldřicha II. z Rožmberka. V roce 1445 žádal Jakoubek z Vřesovic jihočeského magnáta o 

podporu při jednání s falckrabím Ludvíkem konaném v Chebu; a zdůrazňoval ji příslibem 

Matesa Šlika.
569

 Z pohledu mezinárodního přesahu se stále jako nejvýraznější angažmá 

Matesa Šlika přelomu 40. a 50. let jeví jeho účast ve sporu o Lehnici, ve kterém byl pověřen 

zastupováním vévody při holdu Lehnice.
570

  

Uvedený příklad s Lehnicí potvrzuje analogii s působením ostatních wettinských radů 

ve službách vévodů. Vojenská pomoc, stejně jako poskytování služeb při diplomatických 

jednáních patřily k běžným povinnostem klientely. V dvorských řádech Wettinů není Mates 

zmiňován, ale o jeho výhodné pozici u dvora na počátku 50. let může svědčit fakt, že vrchních 

maršálkem Fridricha II. byl příslušník rodu Reussů z Plavna. V letech 1449–1455 jím tedy byl 

Matesův švagr Jindřich Reuss z Plavna (1426–1476).
571

 Hojné styky se saským dvorem 
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udržovali Šlikové i po smrti Fridricha II.
572

 Poměrně složitá je však v této souvislosti otázka 

kontinuity služebného poměru a hodnosti rady po smrti Fridricha II. v roce 1464. Kurfiřtovi 

synové Arnošt a Albrecht, kteří si definitivně v roce 1485 rozdělili vládu s tím, Albrecht 

získal míšeňské markrabství a titul vévody saského a jeho bratr Arnošt hodnost kurfiřta se 

saským kurfiřstvím a Durynsko, vládli do té doby v Míšeňském markrabství a Saském 

kurfiřství společně. Reinhard Butz předložil tezi o kontinuitě zastoupení určitých rodin u 

Fridrichova dvora, u dvora jeho synů a po rozdělení jejich vlády, proti které kráčel trend 

obsazování dvorských úřadů „profesionály“,
573

 což mělo za cíl mj. i zpřetrhat tradiční vliv 

šlechty a měšťanů na chod panovnického dvora.
574

 Uvedený konflikt se zřejmě dotýká i Šliků. 

I když je jejich vztah s Wettiny nadále poměrně blízký a stabilní, nedosahoval již takové 

intenzity jako za vlády Fridricha II. Mírného. Zatímco ještě v roce 1465 po smrti svého otce 

titulují oba panovníci Albrecht a Arnošt
575

 Matesa, Zikmunda i Václava jako své rady,
576

 

postupně se toto oslovení ze vzájemné komunikace vytrácí. Vrcholem určitého a dočasného 

vzájemného oddálení mezi Šliky a saskými panovníky je soudní pře mezi Arnoštem a 

Albrechtem Saskými a Šliky projednávaná v roce 1480 u komorního soudu v Praze
577

 ve věci 

poručnictví po zemřelém Kašparu Štampachovi z Kynšperku. Ze spisu vyplývá, že po jeho 
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smrti se rozhodl Gotz z Endu (Mendu), otec vdovy, a Heinz z Endu, bratr vdovy, že se sami 

postarají o pozůstalou rodinu, Matesovi synové Mikuláš a Kašpar v tom viděli zásah do svých 

práv na poručnictví (o které se dělili ještě s Joštem Širntyngárem, Fridrichem z Feilče a 

Kryštofem Hartenberkárem) nad dědici hradu Kynšperk či dokonce riziko vytržení Kynšperku 

z jejich moci, tím, „že jim v panstvie jich saženo jest“ a se sobě vlastní brutalitou zasáhli proti 

příbuzným pozůstalé. Obžalovaným Šlikům vytýkali zástupci saské strany Herrmann z 

Weissenbachu a Haubolt Schleinitz, že silou vystoupili proti služebníkům saských panovníků 

a že se toho nenadáli „od pana Mikuláše, dvořenína JJMtí nepropuštěného. A k tomu pan 

Mates, že jest JJMtí man a radda.“ Zdánlivě banální a v kontextu desítek dalších záští běžná 

pře se tím posunula do roviny politické. Ve věci propuštění Mikuláše Šlika byla ze žalované 

strany předložena pozoruhodná obhajoba, ze které vyplývá představa Šliků o přijímání ke 

dvoru: „což se pana Mikuláše dotýče, že by nevzal od kniežat odpuštenie, že jest poslán 

kniežatóm JJMti s listem otce svého [Matesa] a tam jest byl do vuole otce svého. A když se 

jest otci jeho nezdálo, tam jeho dále nechati, psal jest kniežatóm JJMti, aby jej ráčili domuov 

odpustiti. A jakož jest listem poslán na JJMtí dvór, a zase vzat. A některé časy, když jest pan 

Mikuláš přijel k kniežeti JMti o některé potřeby, což měli činiti proti pánu z Plavna, ti kněz 

Arnošt jemu řekl: Nepotřebuji vašie služby, opatřte svú věc, jakž umiete. A po druhé opět když 

jest byl přijel k kniežeti JMti s svú potřebú, žádaje, co sú měli s Normberčany
578

 činiti, aby jim 

dopomohli jich spravedlnosti a dopustili v zemi stavovati a na ně sáhnúti, a knieže JMt že by 

jim řekl: Známe, že se vám křivda děje, máme psanie od ciesaře JMti a také závazek s 

Normberčany, hleďte k králi Českému, pánu svému. A skrze tu odpověď že by pan Jeroným 

přijel k králi JMti s některými zemany, prose JMti, aby ho neráčil opustiti, a JMt přijal za 

pána. Jakož pak JMt ráčil nějakú summu koní proti panu z Plavna dvořan svých tam k nim 

poslati a jim jich spravedlnosti dopomoci, že s Normberskými skrze JMt také k smlúvě sú 

přišli.“
579

 

Obdobně obsáhlý rozklad se týkal zatčení Hanse Hünnerkopfa, rychtáře z Adorfu,
580

 

Šliky, kteří ho vinili ze zatýkání poddaných pana Václava Šlika. Zmíněné zatčení bylo Šlikům 
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vytýkáno z důvodu, že Mates je stejně jako Hünnerkopf manem Wettinů, protože si ponechal 

několik manství váznoucích ke Stollbergu, když ho v roce 1473 prodával, a jeho příbuzný 

Václav je držitelem Schönecku, na který má Mates v případě Václavově smrti nárok. Ve věci 

rádcovství trvali sasští panovníci na tom, že přísaha učiněná jejich otci se dědicky vztahuje i 

na ně. Mates Šlik v této souvislosti rozhodně trval na tom, že „nenie manem ani radú těchto 

kniežat, než že byl radú kniežete starého, otce Jejich Milostí.“
581

 Doložil také písemnými 

dokumenty, že Fridrich II. ho radou nazýval, ale jeho synové již nikoliv. Nález komorního 

soudu vyzněl pro Šliky částečně příznivě, zproštěni obžaloby byli ve věci obrany svého práva 

na poručnictví i zajetí Hünnerkopfa, stejně jako bylo uznáno, že Mates již není radou 

Fridrichových dědiců. Naproti tomu soud dospěl k závěru, že služební poměr Mikuláše Šlika 

k Wettinům trvá, protože nebyl ze služby propuštěn, stejně tak Mates z důvodu podržení 

svrchovanosti nad několika stollberskými manstvími, bylo potvrzeno i nadále manem 

Wettinů.
582

 

Otázka manské podřízenosti uplatňované Wettiny vychází ze skutečnosti, že veškeré 

statky, které Šlikové zástavně drželi mimo hranice království (Voigtsberg, Stollberg, 

Schöneck) patřily do bývalého komplexu českých zahraničních lén, která se během druhé 

poloviny 14. století (Voigtsberg – ztráta po druhé vogtlandské válce 1358) a v průběhu první 

poloviny 15. století v důsledku zástav ocitla pod svrchovaností Wettinů.
583

 Od nich je Šlikové 

zástavně obdrželi a od tohoto právního aktu se odvíjel lenní vztah Šliků k Wettinům, na 

kterém nezměnily nic ani Chebské smlouvy z dubna 1459, které všechna zmíněná léna 

navrátily Českému království.
584

 

Je pravděpodobné, že nastíněný spor byl do velké míry důsledkem krize probíhající v 

Loketsku v 70. letech, ve které se výrazně angažovali i Sasové. Spor však v žádném případě 

neznamenal trvalé přerušení kontaktů, které zvláště za Matesových synů (Kašpar II.) získaly 
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opět na významu. V rámci celé pře je pozoruhodná snaha Šliků interpretovat nezájem vévodů 

angažovat se ve šlikovských konfliktech jako rozvázání služebného vztahu k míšeňskému 

markrabství. Z postoje zastávaného Šliky před komorním soudem zaznívá jasně Matesovo 

přehodnocení situace z počátku 70. let, když se chtěl vzdát Loketského kraje ve prospěch 

Wettinů a odejít z království do Saska. Šlikovská politika vůči Loketsku ve druhé polovině 

70. let není ničím jiným než bojem za udržení a posílení pozice v tomto kraji. Trochu 

porozumění pro umíněnost a dravost Šliků ve snaze udržet Loketsko vnášejí do věci nová 

zjištění, která budou podrobně pojednána v podkapitole věnované zápasu o Loketsko. Pro 

kontext vztahu se Saskem je však již zde nezbytné zdůraznit, že upřednostnění českého krále 

před saským kurfiřtem s největší pravděpodobností vycházelo z krizové situace, ve které se 

Šlikové ve věci pozemkové držby ocitli. Na sklonku 70. let ztratila primogenitura snad v 

důsledku špatné finanční situace a snad v důsledku konfliktu s Matyášem Korvínem rakouské 

državy Kreuzenstein a Wald a v roce 1478 byla zřejmě vážně ohrožena držba Holíče, o kterou 

Šlikové nadobro přišli v roce 1489. Pojednaná pře s Wettini se zdá být v tomto kontextu spíše 

než snahou Šliků o vyvázání se z manské podřízenosti k Sasku, snahou o zdůraznění 

příslušnost k Českému království, resp. českému králi, kteří jim jako jediní v dané chvíli 

mohli zajistit podporu jejich pozice v Loketsku. Při vědomí kontextu obavy ze ztráty vlastně 

veškerých panství je následně obtížně vysvětlitelné vystoupení Jeronýma Šlika před zemským 

soudem v roce 1486, kde se snažil uplatnit právo na soudní podřízenost přímo císaři. V této 

souvislosti je zapotřebí dát za pravdu Zdeňce Hledíkové, že zmíněný půhon souvisel nejspíš s 

aktivitami protišlikovské opozice podpořené roku 1484 obnovenou klatbou proti Šlikům.
585

 

Matesova kariéra u saského dvora byla jistě politickým plánem jeho bratra Kašpara. 

Výše pojednaný spor byl zajisté znakem určité krize, v žádném případě však koncem 

vzájemných vztahů. Již o dva roky později, když se před vévodou a kurfiřtem Jeroným Šlik 

ospravedlňoval z obvinění vzneseného vůči němu hrabětem Baltazarem II. ze Švarcburku, 

neopomněl Wettinům připomenout služby poskytované jim zemřelým Kašparem a jeho 

bratrem Matesem.
586

 I nadále zůstali Šlikové pro Wettini zajímavým partnerem, i když asi 

úzká osobní provázanost z doby mládí Matesa Šlika a vévody Fridricha II., věkových 

vrstevníků, se již zřejmě neopakovala. Mnohaletým splynutím s prostředím opačné strany 

Krušných hor se Mates Šlik určitým způsobem vzdálil českému prostředí, zejména co se týče 
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budování vztahů s českou šlechtou a vazby na české královské dvory. I když v globálním 

srovnání například s Gutštejny, Švamberky a Kolovraty provedeném Petráněm sice z 

celkového trendu budování dominia nevybočují,
587

 přesto se zdá, že jejich vazba na Sasko je 

od tohoto trendu odváděla. Když se Šlikové po neúspěchu s pozemkovou držbou v Sasku 

rozhodli od 70. let soustředit na české državy, pomalu se již oproti ostatním zbohatlíkům 

husitské revoluce ocitali ve zpoždění, které se jim však obdivuhodně podařilo dohnat. Jediné 

východisko k dosažení stabilní pozice v Českém království představovalo pro Šliky Chebsko 

a Loketsko, jež obě byly úspěchem Kašpara Šlika, zásluha na jejich udržení však spočívá 

zcela na Matesovi Šlikovi. 

 

 

3.3. Šlikové a Chebsko 

 

„Eger est animus tuus et cor tuum vulnere grandi vulneratum, nec ab re; letissimo 

nonque et jocundissimo conjugio privatus es, nec scio, an operam medicantis expectus.“
588

 

 

Dějiny Šliků jsou spojeny s několika historickými územími, z nichž některé z nich se 

nenacházely na území Českého království, ale všechny byly alespoň po nějakou dobu 

s Českým královstvím v právním vztahu. Vogtland, Míšeňské markrabství, Chebsko, Lubský 

újezd, Hartenbersko a Loketský kraj by byl prostý výčet těchto území. Ve sledovaném období 

prodělávalo Chebsko a s ním spojené struktury řadu proměn. Zvláštní postavení vyplývající z 

historického vývoje si oblast udržela po celé 15. století. Správa štaufské ministeriality po 

zastavení Českému království postupně zanikla a byla nahrazena správními mechanismy 

městského patriciátu, který se etabloval z potomků bývalých ministeriálů (Höferové, 

Angelové, Ruduschové, Rohrerové, Spervogelové), z pozemkových vlastníků vyrostlých ve 

13.–14. století (Delnitzerové, Fönkelové, Frankengrünerové, Gossweinové, Gumerauerové, 

Heckelové, Hirnlosové, Hulerové, Junckerové, Jurové, Kesslerové, Lochnerové, 

Püchelbergerové, Schneiderové, Simonové, Stierové, Werndlové). Mezi ně náleží i Šlikové, 
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patřící do skupiny řemeslnicko-obchodnických rodů, kterým se teprve na konci 14. století 

podařilo prosadit se ve velké radě města.
589

 

 

Bývalé říšské území s centrem v Chebu konstituující se nejpozději od poloviny 10. 

století
590

 náleželo v letech 1146–1266 rodu Štaufů. Za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1266 

bylo poprvé a pouze po dobu života panovníka spojeno s Českým královstvím. K trvalému 

zisku pro České království zpočátku formou zástavy došlo v roce 1322. Král Jan 

Lucemburský získal od Ludvíka Bavora za podporu poskytnutou v bitvě u Mühldorfu jako 

zástavu pro osobu českého krále a příp. jeho dědice za 20 000 hřiven stříbra listinou ze dne 8. 

října 1322 „Cheb, město a zemi, s pevnostmi Hohenberg, Ostroh a Kynšperk s panstvím, 

právy, fojtstvími, kláštery, hradními lény, soudy, manstvími, užitky a se vším příslušenstvím za 

deset tisíc hřiven stříbra (tři libry halířů za každou hřivnu) a také za deset tisíc hřiven stříbra, 

které jsme mu na to již předem připsali“.
591

 Zástavní suma byla později zvýšena na 40 000 

hřiven stříbra.
592

 Jelikož byl tento svazek svázán pouze s osobou panovníka a jeho dědiců, 

ukázala se pro budoucnost stabilnější až koncepce Karla IV., který po svém nástupu proměnil 

Chebsko a další otcem získaná území v léna Koruny české.
593

 Chebský městský stát, který se 

konstituoval v polovině 14. století, byl v popisovaném období poměrně složitou správní 

strukturou. Město Cheb v této době mocensky zvítězilo nad zbytky štaufské ministeriality a 

získalo převahu nad šlechtou i církevními institucemi na tomto území.
594 

Správa oblasti od 

vzniku zástavy pro českého panovníka a později Českého království probíhala ve dvou liniích. 

Vedle města Chebu byl významným úředníkem odpovědným za správu území královský 

úředník označovaný v pramenech jako Pfleger, pflegár nebo Burggraf.
595

 Funkce králova 
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(Burgpfleger, Pfleger), fojt (Landvoigt), hejtman (Hauptmann) a purkrabí (Burgravius). Srov. KUBŮ, František, 

Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, České Budějovice 2006, s. 38, 73. V 

této souvislosti je však nutné poznamenat, že není jisté, zda vždy označuje stejnou funkci. V období 15. století, 
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zástupce se vyvíjela postupně od října 1322, přičemž průvodním znakem tohoto vývoje bylo 

postupné omezování pravomocí z této funkce plynoucích ve prospěch purkmistra a městské 

rady. Ustanovení pflegára vycházelo z listiny vydané králem Janem Lucemburských dne 23. 

října 1322, podle které byli Chebští povinni jednat pouze se samotným králem, případně jím 

dosazeným hejtmanem či rychtářem.
596

 I když králův zástupce byl kromě termínů hejtman, 

capitaneus, landfojt či pflegár zpočátku nazýván i judex provincialis, nepříslušelo mu již 

mnoho z pravomocí tohoto mocného štaufského úředníka. Obdobně jako v případě purkrabího 

(burggravius) ustanoveného v roce 1267 v období vlády Přemysla Otakara II. se i zde spíše 

jednalo výhradně o zástupce zeměpána v záležitostech zástavy a nejvyššího úředníka 

chebského zemského soudu.
597

 Chebský pflegár byl z počátku vybaven širokou škálou 

pravomocí, která se v průběhu let citelně omezovala. Do jeho kompetence tehdy spadala 

především správa hradních lén, která se nacházela nejen v Chebsku, ale i za jeho západní 

hranicí.
598

 Jeho příjmy tvořily platy odváděné ze dvorů,
599

 lenní taxy, příjmy z pečetění listin, 

soudní poplatky, příjmy z pořizování soupisů majetku, podíly z cel a pod.
600

 Od města 

dostával pflegár příspěvek na údržbu hradu.
601

 

Stěžejním trendem probíhajícím v mocném městském státě, fakticky dotvořeném 

kolem poloviny 14. století,
602

 bylo systematické oslabování moci králova správce – pflegára 

neboli purkrabího – ve prospěch městské rady. Je zřejmým historickým paradoxem, že 

Šlikům připadla ve zmíněném zápase role ochránce králových práv. V rámci vlastního 

obohacování se měšťanům Šlikům podařilo získat královský úřad, který však do budoucna 

v rámci ochrany vlastních z úřadu plynoucích zisků museli proti svým spoluměšťanům 
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usilovně a neúspěšně bránit. Již tak oslabená působnost hradního správce omezená na počátku 

15. století na správu lén chebského hradu a správu zemského soudu, byla konfrontována 

s dalšími ataky, kterým nemohla odolat.
603

 Není od věci předpokládat, že právě ve správě 

hradských lén mohli vidět Šlikové příležitost k průniku do struktury Chebska s výhledem na 

vytvoření vlastní držby. Na rozdíl od Loketska však jejich záměr překřížil lépe organizovaný 

protivník, kterým byl jejich rodný městský „stát“ řízený volenými orgány: velkou neboli 

vnější radou, vnitřní radou, purkmistrem, městským soudem a radou třiceti šesti.
604

 I když se 

některým členům rozvětvené rodiny podařil průnik do některé z jejich částí (Jindřich Šlik, 

Mikuláš Šlik), sociální vzestup mezi rytíře a později pány učinil ze Šliků protihráče města v 

zápase o podíl na moci. 

Pro základní představu je zapotřebí na tomto zdůraznit skutečnost, že Chebsko i 

Loketsko představovaly do jisté míry samostatná hraniční území, které v sobě po dlouhá 

staletí udržovaly rezidua vlastní vnitřní správy. Dokud bylo Chebsko součástí Říše, 

představovalo Loketsko (Sedlecko)
605

 hraniční území mezi Českým královstvím a Říší, po 

připojení k Českému království formou zástavy, kterou ale zůstalo po celou dobu sledované 

časového úseku, se Chebsko postupně přeformovalo na nové hraniční území. Průnik Šliků do 

těchto dvou podstatně odlišných struktur (chebský „městský stát“, tedy přesněji řečeno silné 

centrální město se sítí statků, politických a obchodních vazeb na jedné straně, „manská 

soustava“ spolupracující s městy Loketska na straně druhé) byl provázen řadou tenzí. 

V případě Chebska se ukázal tento pokus o průnik dlouhodobě neúspěšný, zatímco v případě 

Loketska bylo ze strany Šliků kompromisního úspěchu dosaženo. Neúspěchem skončil pokus 

Šliků o získání statků na Chebsku. Kašparem Šlikem bylo získáno jedině léno Ostroh, které se 

však dostalo jako věno Kašparovi neteře do rukou chebského purkmistra Kašpara Junckera. 

Ten a jemu podobní příslušníci patriciátu (Ruduschové na Pogratu) se na rozdíl od Šliků 

dokázali k držbě chebských lén dostat, v případě Šliků obdobné pokusy, jak bude níže 

poukázáno na příkladu Paulsdorferských lén, skončili neúspěchem. 

 

Posilování pozic purkmistrů (voleni ročně až v počtu čtyř) a městské rady je patrné i z 

toho, že v letech před zastavením úřadu pflegára Šlikům (přechodně snad již roku 1402 a 
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podruhé v roce 1429 na základě supliky Jindřicha Šlika) se chebští sami stali držiteli úřadu 

pflegára. Politika Zikmunda Lucemburského vnesla do dosavadní praxe jmenování pflegára 

prvek finanční kompenzace, zástavy. Doživotní zástava úřadu chebského pflegára byla 

Kašparu Šlikovi udělena 16. října 1430 za obnos 400 kop grošů českých;
606

 v roce 1431 došlo 

o navýšení zástavní sumy 200 kop grošů českých, které byly v roce 1437 dle dochovaného 

transumptu navýšeny o 2100 rýnských zlatých.
607

 Z pohledu budoucnosti byl tento zisk práva 

správy „rodného kraje“ pro Šliky významný. Nebyl sice spojen s bezprostřední držbou statků 

– hradní léno Ostroh (Seeberg) byl získán až roku 1434 –, ale s držbou práv a moci a z nich 

plynoucích nezanedbatelným pravidelných platů. Bez ohledu na kolísavý vývoj vykonávání 

tohoto úřadu vyplývajícího z konkurenčního zápasu s městskou radou se jednalo o majetkový 

úspěch Kašpara Šlika, který byl doposud nejprestižnější a nejreprezentativnější ze všech 

zápisů, které do té doby obdržel. Než se na několik desítek let ujal úřadu chebského pflegára 

Mates Šlik vystřídalo se v jeho čele několik členů rodiny (Jindřich, Kašpar, Mikuláš a 

Vilém).
608

 

 

Do druhé poloviny 15. století spadala do jurisdikce pflegára trestní soud, zatímco nižší 

soudnictví v trestních záležitostech a v právních záležitostech chebských měšťanů zůstalo 

v rukou chebské městské rady. Zemský soud na chebském hradě byl navíc jediným 

soudem,
609

 před který směli být pohnáni obyvatelé Chebska, což bylo pravidelně potvrzováno 

privilegii českých i římských králů a císařů od roku 1305 až do 16. století.
610

 Zvláštním 

zemským soudem byl tzv. Achtgericht, tedy trestní soud vynášející světské klatby. V průběhu 

doby se měnila i místní působnost zemského soudu, která souvisela s územním vývojem 

historického Chebska.
611

 Významný zlom v trestním řízení u chebského zemského soudu 
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znamenalo privilegium Jiřího z Poděbrad z 24. prosince 1465, které soudní pravomoc nad 

hrdelním soudnictvím přisoudilo jak pflegárovi, tak chebské městské radě, přičemž v průběhu 

následujících let chebská rada tuto pravomoc postupně ovládla.
612

 Dokladem zřejmě 

vypjatých diskuzí na téma obsazování soudu je missiv Matese Šlika adresovaný purkmistrovi 

a radě v roce 1473, ve kterém se velmi ostře s odvoláním na Zikmundova privilegia odhradil 

proti vměšování města do jmenování rychtáře Hanse Cobergera.
613

 

Chebský hrad byl nejvyšším lenním dvorem pro léna propůjčená jménem krále 

pflegárovi. Pro nejstarší období není jejich počet znám. Léna náležející chebskému hradu se 

rozprostírala nejen v okolí města, ale zasahovala i do okolí Baireuthu a Voigtlandu. I do 

kompetencí tohoto soudu se snažila chebská rada na úkor pflegára proniknout; nález 

komorního soudu v roce 1482 poskytl v této záležitosti podporu pflegárovi, když zdůraznil, že 

na soudě mohou zasedat členové rady, ale pouze ti, kteří drží v kraji manský statek.
614

 

Jmenovitě léna obsahovala lokality: v Chebsku Mýtina (Albenreuth), Altenteich, Aš (Asch), 

Dölitz, Potočiště (Dürnbach), Háje (Gehag), Hazlov (Haslau), Dvorek (Höflas), Hroznatov 

(Kinsberg), Klein-Lehenstein, Libá (Liebenstein), Neuberg, Otov (Ottengrün bei 

Albernreuth), Otov (Ottengrün bei Haslau), Podhrad (Pograth), Hradiště (Reichersdorf), 

Schlottenhof, Ostroh (Seeberg), Skalka (Stein), Unter-Lindau, Skalná (Wildstein), Vokov 

(Wogau); v Bavorsku: Rötenbach a Brambach, Lorenzreuth, Neuenhaus ad.
615

 Řada těchto 

držav byla v průběhu let odcizena. Pro rekonstrukci hradních lén v období správy úřadu Šliky 

jsou v chebském městském archivu dochovány nedatované soupisy, které je ale možné na 
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základě obsahového zhodnocení datovat právě do 15. století.
616

 V období držby úřadu 

pflegára Václavem Šlikem proces zcizování těchto lén zřejmě pokračoval a zodpovědný za 

tuto ztrátu byl i sám pflegár. Vyplývá to z nálezu komorního soudu z června 1482 v rozsáhlé 

při mezi chebskými a pflegárem, ve které obvinění, že pflegár uvolňuje léna bez královského 

souhlasu, tvořilo jeden z bodů obžaloby.
617

 Časově do počátku této kauzy spadá zajímavé 

svědectví chebského zpravodaje Zikmunda Stegera, který v březnu 1481 informoval z Prahy 

radu o setkání s knechtem pana Václava a o setkání s nejmenovaným pravděpodobně saským 

maršálkem. Předmětem hovoru i následného hlášení do Chebu byla i otázka zcizování „edel 

leut, dy nu von der Cron entczogen werden“, kromě vlastního obsahu jednání doklad 

informuje i o mechanismech získávání a předávání informací. Především na svědectví zaujme 

skutečnost, že pisatel zprávy vystupuje v dalších pramenech jako služebník
618

 Václava a jeho 

bratra Zikmunda.
619

 

O 9 let později roku 1491 probíhal další spor
620

 mezi purkrabím Václavem a městskou 

radou, o které jsme zpraveni kromě opakované urgence řešení problému Václava z 8. srpna 

1491,
621

 zejména s podrobného soupisu sporných bodů.
622

 Z těchto bodů jednozančně vyplývá 
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jestli že se jest to dálo, aby se toho wiece nedálo, bez powolenie Králowské Milosti.“ 
618

 K definici pojmu služebník viz ŠIMŮNEK, Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně 

středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, Praha 2005, s. 140–141. V případě užívání toho pojmu 

Šliky se ukazuje, že tento pojem zahrnuje osoby požívající vysoké důvěry svých pánů, často se jedná o posly 

důvěrných zpráv. 
619

 Missiv z 16. března 1481 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasz. 9, karton 7, sg. A 101/13: „Auch wollet 

wissen, daz mir hern Wenczlawen Knecht bey der Dobra velzann[?], den ich denn kurcz fragt, was er sein hern 

fur ein entwort precht und was sein geschefft hynnegewesen. wer sagt er mir von der Edel leut und des rechten 

wegen Im worden adir kein entwort worden, sunder es solt besteen biess sein here selbir hern ein keine und so 

pald ich hin einkam, rett ich mit dem Ambrosie darauf, der mir denn sagt, wy der prieff lautt und ist dy maynung, 

daz sie halt nor ausczug suchen gern zcuvorlengen den recht nach unsers hern des k[onig] gepot zcu seczen. 

Hinauff ich mich heutt frue zcu mein heren dem marschalk fugte und seinen genaden ewr dienst sagte und pat 

sein genad mich zu underrichten, was hern Wenczlawes schrieft inhilt, sagt er mir es, wer von des rechtseczens 

wegen, daz der edel leutt zcu wenig wern und wy der wol sechczig gewesen, wern dy nu von der Cron entczogen 

werden. Auch eins tails in die stat komen weren und wy in menschen gedechtnusse nit wer, daz man lantrecht 

gesessen het und westin nit, wy dem zcu tun. Darauff ich sein genaden sagt, es wer als nor darkundt von hern 

Wenczlawen und den edel leutten furgenomen, daz sie nymant gerecht wern wolttin, daraus dem die leng nichcz 

gutes worden, sie auch die ding wol anders westin noch dem bey hern Mathesen auch bei hern Wenczlawen 

manch lantrecht gewesen wer und daz im erst so furnemen. Auf daz er sagt unser here der k[onig] het darumb 

darauf nit antwortten wollen, nachdem der tag yzcund auf Oculi werddin sol. Also fragt ich, ab here Wenczlaw 

in seiner schrieft icht vorlengung des tages begert het, sagt er nayn. Hirauff ewr Weisheit gancz wissin mugin, 

das der tag auff montag nach Oculi fur sich gett, darnoch ir euch gancz richten mugt. Auch sagt mir mein her 

der marschalk, meine heren die furstin hetten unsern hern dem k[onig] abir wider geschr(ieben) und ye mainttin 

ir precht, die sach nit recht an unsern hern den k[onig]. Darauf in sein k[onigliche] g[enade] bey iren poten 

wider geschr(ieben) het(en). Ir wartt yzcund auf Oculi bei sein gnaden sein weren, als denn wolt er die ding 

weitter mit euch reden und begert darauf abir die ewrn ledig zcu czelen.“ 
620

 Stručně zmiňuje JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice V (1479–1506), Domažlice 2005, s. 28. 
621

 „Nachdem ich mehrmals an euch bracht hab etlicher yrthum und artikel halben betreffendt dy pfleg von euch 

mir noch biesher kein antwort worddenn. Biet ich ewr Weisheit mir des nach an acht adir vierzehen tage(e)n auff 
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již vyslovený trend, kterým je snaha chebské rady o uzurpaci pravomocí a práv králova 

zástupce. Kromě upírání práv na zisky z úřadu (upírání cel a desátku z těžby atd.) se 

nejzávažnější body z pohledu významu králova správce týkají skupování manských statků 

chebskými a přenášení soudních záležitostí spojených s manskými záležitostmi před městský 

soud.
623

 

 

V literatuře někdy dochází k terminologickým nejasnostem vyplývajícím z chybného 

rozlišování pojmů pflegár, purkrabí, hejtman, příp. landfojt. V pojednávaném období se v 

případě termínů pflegár a purkrabí jednalo o stejný úřad i stejné osoby. Přesněji řečeno od 30. 

března 1436 – do konce roku 1473 o Matesa Šlika, od 18. března 1474 do roku 1501 (titulárně 

do 1506) o jeho synovce Václava Šlika.
624

 V terminologii pojednávaného období nebývá pro 

tento úřad nikdy použit pojem hejtman, který se ovšem v pramenech pojednávaného období 

objevuje ve spojení s odlišnou funkcí, než je pflegár, jmenovitě s funkcí zemského 

hejtmana.
625

 V několika dokladech z let 1445–1450 je tento titul hejtman připisován Hynkovi 

Krušinovi ze Švamberka.
626

 Nesrovnalosti si povšiml již Vilém Knoll, který užití titulu 

chebský hejtman dal do souvislosti s funkcí Hynka Krušiny jako chebského ochránce. Dále 

ovšem doložil, že titulu chebského hejtmana užíval v letech 1450–1462 i velitel chebských 

žoldnéřů Otta ze Sparnecku.
627

 Z korespondence zřetelně vyplývá, že jmenovitě tohoto 

hejtmana není možné zaměňovat za chebského pflegára, správce českého krále. V listu z 16. 

června 1450 adresovaném purkmistrovi a radě města Chebu hovoří totiž Mates Šlik 

                                                                                                                                                                                     
das lengst ein tag erenemm(e)n, wil ich bei euch erschein und mit euch vmb etliche sachen betreffendt die pfleg 

auch der closter Iunkfrau halben Rede und handel haben, ab wir unns derhalb(e)n mochten gutlichen vereyn, wo 

das nicht sein, wil muss ich solchs weyter Irreng(e)n an die endt dohyn sich geburt und worIn ich euch in 

geburlichkeit weis zu wilfar(e)n, pin ich gewilligt.“ SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. 

A2185/52. 
622

 Priora téhož, SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/52: „Her(e)n Wentzlab des 

pflegers gebrechen gen v(o)n Rate zu Eger.“ 
623

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/52, Item des sind die Artikel Hern 

Wenzlabs, die noch nit volsprechen sind: „Item die von Eger underfahen sich der lehen zuleihen, das eine(n) 

pfleg(er) zugehört an perckwergken und andern und wollen das durch recht fur In sulle ausgetrag(en) werden. 

Item so die von Eger ym Land ritter guter kauff(en) und haben sich der Landrecht doruber zugebrauchen nicht 

vermainen. Sunder vor Irem Statrechten vorrecht sullen werden, wo das sei solle so bedarf man der Landrecht 

nicht.“ 
624

 STURM, Heribert, Eger. Geschichte einer Reichsstadt, Geislingen–Steige 1960, s. 386. 
625

 Přestože není analogie s hejtmanskou spávou pro nedostatečné zpracování tématu a Chebsku zcela 

jednoznačná, lze ji předpokládat (srov. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Hejtmanská správa ve Slezsku na pozadí 

specifické územně správní struktury. In: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Lenka 

BOBKOVÁ – Marin ČAPSKÝ – Irena KORBELÁŘOVÁ (eds.), Opava 2009, s. 11–23. 
626

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice III, Domažlice 2003, s. 162. Srov. složku chebského archivu 

z let 1448–1450, kde je titulován: „hautpman des Egerlanndes“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 708, 

kart. 511, sg. A3064/14–17). 
627

 KNOLL, Vilém, Orlice a labuť. Ochranné smlouvy pánů ze Švamberka a města Chebu v 15. století. In: Pocta 

Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008, Plzeň 2008, s. 190–191.  
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podepisující se jako Burgrave zu Eger und Elbogen o hejtmanovi Chebu: „Alz ich mit ewrn[!] 

Hawbt(man) Otten von von Sparnecke auch davon gerett hab...“
628

 Obdobně tak nemůže být s 

královým zástupcem zaměňován ani úřad rychtáře (richter), který se do 15. století vyvinul 

spojením části působností původního úřadu královského a zemského soudce.
629

 Z používání 

titulů u Matesa je poměrně těžké cokoliv soudit o vývoji úřadu králova zástupce, protože 

uvádění úřadů v missivech kolísá; nejčastěji se podepisoval pouze jako pán na Holíči/Herr zu 

Weisskirchen. V chebské korespondenci užívá titulu jen velmi sporadicky (v letech 1450–

1466 vystupuje dvakrát jako Burggraue zu Eger, v letech 1466–1469 třikrát jako Pfleger zu 

Eger).
630

 Stejně obtížně vysvětlitelné je i užívání titulu u Matesova nástupce, synovce 

Václava, který vystupuje od roku 1480 jako Pfleger zu Eger,
631

 od roku 1485 opět jako 

Burggrave a to až do svého posledního dochovaného listu v chebském archivu z 11. ledna 

1506.
632

 Z výše uvedeného je však možné s jistotou shrnout, že pro chebské prameny druhé 

poloviny 15. století platí, že užívání termínu hejtman (hawbtmann) nijak nesouvisí s 

označením chebského pflegára. Využíváno je v této době pro hejtmana kraje, nebo pro 

označení vojenské funkce.
633

 

V období držby úřadu pflegára Šliky se objevuje dočasné zastavování chebské správy 

jiným osobám, formou zástupu. Doloženo je to konkrétně pro osobu Litolda z Obrnic, jak 

vyplývá z missivu z 1. května 1482 dochovaného v korespondenci chebského archivu, ve 

kterém Kateřina Šliková informovala městskou radu o vyplacení správy od zmiňovaného 

Litolda,
634

 který byl již v letech 1467–1473 doložen jako zástupce pflegára.
635

 O jednání s 

                                                           
628

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/2. 
629

 KNOLL, Vilém, Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století. In: Právník. Teoretický 

časopis pro otázky státu a práva 141/2, 2002, s. 217–219. 
630

 V počtu téměř dvou set missivů Matesa Šlika je použit titul Pfleger zu Eger třikrát viz SOkA Cheb, fond 

Archiv města Chebu, fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/18, 30 a 48; titul Burggraue zu Eger dvakrát SOkA Cheb, 

fond Archiv města Chebu, fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/4–5. 
631

 Archiv města Chebu, fasc. 498, kart. 368, sg. A2185/14. 
632

 SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, fasc. 498, kart. 368, A2185/23 a 91. Přičemž Václavova manželka 

Kateřina je doložena vletech 1491, 1492 a 1495 jako Burggraffin zu Eger, i přes to, že i z těchto let pochází 

doklady o držbě úřadu Václavem (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/55, 57 a 

67). 
633

 „...Hanns Tannb(er)ger, Meyn Hawptman komen ist...“ SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, fasc. 498, 

kart. 368, sg. A2184/7. 
634

 Missiv městské radě z 1. května 1482: „Ich fug Euch wyssen, das der Gestrennge unnd Veste Lewtold von 

Obernytz die tzalung der pfleg halb(e)nn Itzunt bei euch tzu Eger von mir aufnemen wirt. Und ab er von 

sicherhayt weg(e)n Im Imantt tzu tzu schigk(e)n von mir begerennde sein wird, Euch gar fruntlich bitende mir 

etliche Ew(e)r dyner tzu leyhenn dem gemelt(en) Leutolden tzu gut wirt meyn h(e)r und gemahl und wil ich mit 

meyner bethe fruntlich und gern umb euch v(er)dynen.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 

368, sg. A2185/17). 
635

 K osobě stručně ŠIMŮNEK, Robert – TRESP, Uwe, Beiträge zur Praxis des spätmittelalterlichen 

Böhmischen Söldnerwesen. Das Söldnerwesen der Herren von Rosenberg um Mitte des 15. Jahrhundert. Die 

Söldnerwerbungen Herzog Ludwigs des Reichen von Bayern-Landshut in Böhmen (1459–1462) – Mit 

Prosopographie. In: Táborský archiv 10, 2000–2001, s. 137. 
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Matesem Šlikem ve věci získání Pflege pro Litolda je zachovaný pozoruhodný nedatovaný 

dokument, kterým je instrukce nejmenovaného posla o bodech, které má s Matesem 

projednat.
636

 

Pro vztah s chebského pflegára k elitám města je také důležité upozornit na limity 

osobních kontaktů. V čele správy města stáli purkmistři, jejichž počet mohl v jednom roce 

dosáhnout až čtyř, přičemž za dobu šlikovské držby úřadu až do Matesovy smrti se na těchto 

postech vystřídalo 30 osob.
637

 Vzájemné vztahy mezi nejvyššími představiteli města byly 

často vyhrocené, což dokládají záští mezi jejich rodinami. Kromě záští Chebu s dědici 

purkmistra Kryštofa Delniczera, o kterém bude učiněna zmínka níže, je to především konflikt 

města s rodinou Matesova příbuzného Paula Rudusche v roce 1470;
638

 zajímavé je, že 

předmětem sporu se často stávali statky získané měšťanskými rodinami mimo město. Z toho 

ohledu je určitá vypjatost vztahů mezi pflegárem a městem pochopitelná. 

Za Václavových nástupců v úřadu chebského pflegára po roce 1501 je situace ještě o 

něco nepřehlednější. Kancléřova syna Václava Šlika († 1506)
639

 vystřídal podle listiny vydané 

15. června 1501 v úřadu chebského pflegára za sumu 4000 rýnských zl.
640

 jeho bratranec 

Kašpar Šlik. Ten však úřad již listinou z 8. ledna 1501 přislíbil své tchýni Sigundě z 

Gutštejna, rozené z Ortenberka, vdově po Burianovi II. Gutštejna.
641

 Dle listiny, potvrzující 

transakci, vydané Sigundou o rok později dne 2. prosince 1502 proběhlo postoupení chebské 

správy z jejího zetě na ní za 3000 rýn. zl.
642

 Tím se chebská správa dostala na delší čas mimo 

držbu rodu Šliků. Uvedené tvrzení však neplatí zcela jednoznačně. I přes skutečnost, že se 
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 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasz. 9, karton 7, sg. A 101/1: „Item die phleg zubestellen mit lewtold, das 

dy gehalten werde“. 
637

 V letech 1430–1487 se na postu purkmistra vystřídali následující osoby z nich většina zastávala funkci 

opakovaně Hans Kottenplaner, Kryštof Delniczer, Zikmund Rudusch, Mikuláš Gumerauer, Mikuláš Freitag, 

Mikuláš Juncker, Kašpar Juncker, Konrád Meinl, Jorg Schmiedl, Jošt Angel, Paul Rudusch, Hans Wernher, 

Erhard Werndl, Hans Rudusch, Klemens Pülchelberger, Ulrich Rudusch, Zikmund Bachmann, Mikuláš Bayer, 

Mikuláš Kessler, Hans Hausner, Prokop Vodersreuther, Franz Juncker, Václav Meinl, Tomáš Wernher, Kašpar 

Werndl, Kašpar Schmiedl, Erasmus Brunner, Kašpar Simon, Bernhard Schmidl, Franz Scheller. Více STURM, 

Heribert, Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Geislingen–Steige 1960, s. 388–389. 
638

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice IV, Domažlice 2004, s. 143. 
639

 Posledním údajem uvádějícím Václava Šlika je Nález sněmowní o porownání Šlikůw s krajem Loketským z 

21. března 1506. In: Archiv český čili staré písemné památky, 6. Díl, vyd. František Palacký, Praha 1872, s. 332–

336. 
640

 NA Praha, fond České gubernium - guberniální listiny, Praha (0993-1526), sg. 552 (Dostupné z www: 

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/CG-L/NA-CG-L_15010615_552_r.jpg [2015-01-04]). V literatuře 

je udáváné datum 22. června 1501 (SIEGL, Karl, Die Geschichte der Egerer Burgpflege. In: MVGDB 50, 1912, 

s. 578–579; STURM, Heribert, Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Geislingen–Steige 1960, s. 386), které 

pochází z chebské registratury z dokumentu, jehož autorem byl Jeroným Šlik, který v něm popsal držbu 

chebského purkrabství v rodě Šliků od roku 1429 do roku 1536 (SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, fasc. 

499, karton 369, sg. A2192/38). 
641

 NA Praha, fond České gubernium - guberniální listiny, Praha (0993-1526), sg. 549 (Dostupné z www: 

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/CG-L/NA-CG-L_15010108_549_r.jpg [2015-01-04]). V této 

listině se však nehovoří o sumě. 
642

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (1028) 1024. 
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Kašpar Šlik úřadu vzdal i nadále čas od času Šlikové tento titul uváděli. Zřejmě se tak dělo v 

důsledku sporu o chebskou správu, který probíhal mezi Šliky, pány z Gutštejna a Albrechtem 

z Kolovrat ve druhé polovině první dekády 16. století. Po Sigundě z Ortenberka (do 1506) byl 

krátce pflegárem její syn a Kašparův synovec Kryštof z Gutštejna (1507), poté Albrecht z 

Kolovrat (1508–1509),
643

 kterého vystřídal Jan z Gutštejna (1509–1511), vzpurný Kašparův 

synovec, jeden z aktérů tzv. karlovarské Krvavé svatby z února 1503. Než byla chebská 

správa opět roku 1524 získána Kašparovým synem Jeronýmem II. Šlikem (1524
644

–1530), 

držel úřad chebského pflegára Mates Hýzrle z Chodů (1511–1524), významný odpůrce Šliků 

z období Loketské války.
645

 V roce 1529 byl v úřadu pflegára krátce doložen Jeronýmův bratr 

Burian. Do roku 1546, kdy úřad získal za 6000 zl. Wolf Adam z Viršperku, se ve funkci 

pflegára vystřídali Jeroným, Albrecht Šlik z Lubů a Albrecht Šlik z Lokte. Rokem 1546 se 

definitivně uzavřela šlikovská vláda nad chebskou zástavou trvající s přestávkami 116 let.
646

 

Uvedené časové rozpětí držby úřadu jednotlivými osobami je však orientační, protože již výše 

bylo zmíněno, že řada osob uváděla titul chebského správce, aniž by k tomu měla v patřičnou 

dobu oprávnění. Jiří Jánský ve své monografii věnované Gutštejnům
647

 v této souvislosti 

upozorňuje, že v červenci 1507 je jako pflegár uváděn Jetřich z Gutštejna, bratr Jana, který 

tehdy úřad držel, a ve stejné době v letech 1506–1507 Erasmus Šlik, vnuk kancléře Šlika. 

Jánský se domnívá, že užívání titulu Erasmem může být považováno za vyjádření určitých 

blíže neurčených pretenzí. Zmíněná úvaha o nárocích získává jasnější kontury při pohledu do 

registratury chebského archivu, kde je doložitelné, že Erasmus mezi 13. srpnem 1506 až 3. 

prosince 1507 užívá titul chebského purkrabího (Burggraf zu Eger).
648

 V následujících letech 

a to až do roku 1538, který je posledním Erasmovým listem dochovaným v chebském 

archivu, tento titul již nepoužívá.
649

 Vysvětlení nabízí skutečnost, že Erasmův otec Václav se 

vzdal v červnu roku 1501 držby zmíněného úřadu, přesto si vyhradil možnost zpětného 

vykoupení ve lhůtě 6 let
650

 a až do své smrti v první polovině roku 1506 užíval titulu 
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 Listina o převzetí správy vydána dne 2. ledna 1509 in SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. 

(1087) 1081. 
644

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (1217) 1216, Bewilligung an Jheronimus Schligk, innerhalb 

der Egerer Burgpflege böhmische Lehen bis zu einem Betrag von 30 000 Gulden aufkaufen zu dürfen;  
645

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (1139) 1136; 15, dubna 1514, Zdeněk Lev z Rožmitálu 

vydal Revers über den Kauf von Burg und Gericht zu Eger samt den Majestätsbriefen und Gerechtigkeiten, wie 

sie die Schlicke besessen haben, durch Mathes Hyserle von Chodaw von Jan von Guttenstein. 
646

 STURM, Heribert, Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Geislingen–Steige 1960, s. 386 vykazuje ve svém 

soupisu řadu nepřesností, srov. stále platné závěry in SIEGL, Karl, Die Geschichte der Egerer Burgpflege. In: 

MVGDB 50, 1912, s. 578–583. 
647

 JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2010, s. 280. 
648

 SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, fasc. 498, karton 368, sg. A2187/1–8. 
649

 SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, Fasc. 656, karton 482, sg. A2792/115. 
650

 Viz listina z 15. června 1501 citovaná v poznámce 640. 
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chebského purkrabí (Burggraff zu Eger), stejný titul začíná pak od poloviny roku 1506 užívat 

i jeho syn Erasmus a to až do konce roku 1507.
651

 Je tedy pravděpodobné, že užívání 

prázdného titulu Václavem a Erasmem je spojeno s šestiletou lhůtou smluvně garantovaného 

nároku a jeho přenesení s otce na syna souvisí s úmrtím Václava v roce 1506. Je otázkou 

nakolik do této záležitosti zasáhl spor mezi Gutštejny a Šliky, který ve věci chebské zástavy 

vypukl v roce 1509.
652

  

U Erasmova bratra Pankráce nikdy nebylo užívání titulu doloženo, naproti tomu jejich 

bratr Albrecht Šlik ve třicátých letech 16. století úřad nějaký čas spravoval, bohužel v tomto 

případě je však reálné zmíněné riziko záměny s jeho příbuzným z loketské linie Šliků 

Albrechtem.
653

 

 

Z výše popsaného výkladu jednoznačně vyplývá, že přes silnou vazbu Šliků k městu 

Cheb nebyl jejich vzájemný vztah prost tenzí, které se pak ještě dále prohlubovaly po 

Matesově smrti. Přesto jejich vzájemná spolupráce byla velmi důvěrná, o čemž svědčí 

dochovaná epizoda s listinami šlikovského archivu. V chebském archivu jsou dochovány tři 

missivy Matesa Šlika purkmistrovi a radě datované krátce po sobě 12., 15. a 19. listopadu 

1473, tedy v době krátce následující eskalaci konfliktu Šliků s městem Loket, během které 

došlo k vypálení Lokte. Písemnosti jsou velmi zajímavé, protože je v nich pojednáváno o 

šlikovských privilegiích, které, jak je patrné z komunikace, měl Mates uložené v Chebu pod 

ochranou purkmistra a rady. Že se jednalo o skutečně bezpečné uložení, vyplývá i ze třech 

zmíněných dokumentů. Missivem z 12. listopadu legitimoval Mates svého služebníka 

Augustina Mulfera k jednání s purkmistrem a radou v blíže neurčené věci.
654

 O tři dny později 

již naformuloval sdílnější missiv, ze kterého vyplývá, že poslal Mulfera do Chebu, aby mu 

vyzvednul a doručil dvě písemnosti z jeho archivu, jmenovitě zápis židovské daně města 

Erfurtu a zápis panství Wenden.
655

 Slovní potvrzení zodpovědným chebským úředníkům 
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 SIEGL, Karl, Die Geschichte der Egerer Burgpflege. In: MVGDB 50, 1912, s. 580. 
652

 SIEGL, Karl, Die Geschichte der Egerer Burgpflege. In: MVGDB 50, 1912, s. 580. K blíže 

nespecifikovanému sporu Mikuláše, Kašpara a Šebestiána Šliků s Kryštofem z Gutštejna v roce 1509 srov. 

Archiv český čili staré písemné památky, 11. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1892, s. 141–142. Z literatury 

nejnověji JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2010, s. 207–209. 
653

 Viz poznámka vztahující se k riziku záměny níže s. 235–236. 
654

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/101: „Ich hab mein Diner Augustin Mulfer 

mit euch zureden beuolhen, als Ir vernemen wert, dem wollet genczlich glawben und euch dorinne willig 

erczaygen, verdyne ich umb euch freuntlich gern.“ 
655

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/102: „Nachdem ich mein dyner Augustin 

Mulfer, gestern pey euch mit eyner Kredenz, mir ettliche brief aws meiner laden, pey euch stend, zubringen 

gehabt habe. Deshalben er dann umb sust geriten ist, als er mich wol unterricht hat, bekenn ich, das ichs anders 

gen ewr Weissheyt hett, sullen furnemen mit vermeldung, was ich aws der laden hett wollen haben, so 

verhinderten mich geschefft, das ichs so vern nit betracht. Wy aber dorumb bit ich ewr Weishayt noch mit allem 
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nestačilo a ti poslali Mulfera zpět na Hartenberk, kde Mates pobýval, s požadavkem 

písemného sdělení, co si přeje z archivu zaslat. Z existence Matesovou vlastní rukou psané a 

zpečetěné kvitance datované o další 4 dny později zřetelně vyplývá, že běžný missiv pro tak 

zásadní úkon chebským nedostačoval. V kvitanci Mates sám deklaroval, že uložení archivu v 

Chebu je přísně tajné, protože písemnosti a další věci předal s tím, že nesmí být ukázány 

nikomu jinému kromě něj a jeho dědiců. Znovu potvrdil věrohodnost Mulfera, stejně jako 

svých předchozích dvou missivů a potvrdil, že písemnosti mohou být Mulferovi v přítomnosti 

přesně určených chebských radních vydány, oproti minulému missivu požadoval navíc ještě 

zaslání smlouvy o rozdělení šlikovského majetku mezi ním a Václavem Šlikem z předchozího 

roku.
656

 Uvedená epizoda dokladuje nejen solidnost chebské radnice ve věcech úředních, ale i 

nesmírnou důvěru Matesa v město Cheb i svého služebníka Augustina. 

 

3.4. Šlikové a Loketsko 

 

Komplikovanější a bohatší na interpretační zvraty je držba zástavy Loketska s úřadem 

loketského purkrabího, zapsaná Kašparu Šlikovi v roce 1434.
657

 Do správy Chebska vstoupili 

Šlikové jako královi purkrabí, kteří se během vlády snažili uhájit pozici v zápase s dravým 

spojencem, kterým bylo město Cheb. V porovnání se silným městem nepředstavovala 

struktura manských statků přináležejících k chebské správě opozici vůči politice chebského 

pflegára. Konflikt v Chebsku vznikl spíše na úrovni vzájemného zápasu mezi pflegárem a 

                                                                                                                                                                                     
gutlichen fleis, euch von mein wegen so gutwilig dorInne erczaygen und dorczu bestellen, domit mir durch den 

gnanten mein dyner Augustin, solche Skatel mit briefen, dorauf Erfurt stet und ein andern brief uber wenden, Im 

von mir beuolen zubracht werden. Angesehen dy verlikeit meins aws und ein reittens und wollet euch des nit 

swer, noch zutun verdrislichen sein lassen, als ich des in zuversich pin, tun werdet verdine ich umb ewr 

Erberkeit freuntlich gern.“ 
656

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/103: „Ich Mates Sligk von lazan, her zur 

Weissenkirchen etc. Nachdem ich eym Erben Rat zur Eger, eyn laden, dorynn etlich Skatel mit brieffen und 

andern dingen sind, zu getrewhanden eingetan habe, dy nimandt anders, dann mir ader mein Erben zu zeychen 

etc. Also bekenn ich offenlich an disen Brieff, das ich meyn diner Augustin Mulfer auss der selben meinen laden 

auff czwen sentbrieff eym Erbern Rat gen Eger deshalb geschriben, yn gegenwurtkait franz Junkhern, Wenzel 

Meynls und Prokop Voderstrewter, Ir Ratgenosen, nemen und mir auff die bemelten czwenn brieff folgen lassen 

haben. Nemlich ein Skatel dorauff verczeichnet ist Erfurt und die betaidigungsbrieff zwischen hern Wenczlab, 

meyn vettern und meyn, der tailunghalben, auch eyn sundern brieff auss einen anderen Skatel, uber Wenden, 

derselben obgenanten Skatel und Brieff. Ich fur mich und meinen Erbenn, eyn Erbern Rat zur Eger quit ledig 

und los sagen und hab des zugeczewknuss disen Brieff mit meiner eygen hantschrifft geschriben, und zu end der 

schrift meyn Insigel dorauf gedrugkt.“ 
657

 Tématem Loketska před příchodem Šliků a základními tendencemi jejich politiky v Loketsku se naposledy 

zabýval BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. 

století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009. Zde zejména stěžejní kapitoly o utváření lénních systémů, 

imunitách a správním a soudním uspořádání Loketska před příchodem Šliků a v prvních letech jejich vlády. Z 

dalších klíčových prací srov. zejména SCHREIBER, Rudolf, Die Stellung des mittelalterlichen Elbogner Landes 

zu Böhmen. In: MVGDB 74, 1936, s. 1–28, 81–94; FIALA, Jaroslav, Zánik lenního systému na Loketsku. In: 

Historický sborník Karlovarska VII, s. 5–13; FIALA, Jaroslav, Osídlení Sedlecka na přelomu 12. a 13. století. In: 

Minulostí západočeského kraje 28, 1992, s. 33–83. 
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městem o vliv nad touto strukturou. Situace, že by se pflegár na úkor panovníka pokoušel 

právně měnit strukturu Chebska formou vynucování dědických přísah, nepřipadala zde v 

úvahu. Sousední Loketsko Šlikům tuto možnost nabídlo. Jednou ze základních tezí mé práce 

je však přesvědčení, že úsilí po prosazení dědičné přísahy ve městě a kraji Loket se u Matesa 

Šlika a zejména u jeho synů Jeronýma a Mikuláše objevilo až ve druhé polovině 70. let po 

rodovém dělení mezi šlikovskou primogeniturou (Václav Šlik) a sekundogeniturou (Mates 

Šlik). Je proto dle mého názoru oprávněné přijmout závěr, že v první etapě držby Loketska 

mezi lety 1434–1473 Šlikové svoje panství s tímto regionem nespojovali tak bytostně, jako v 

období po roce 1473. Teprve tímto rokem začíná období, které vrcholí tažením zemské 

hotovosti k Lokti v roce 1505. Jeho aktéry jsou ale již více než Mates Šlik jeho mladí a 

energičtí synové Jeroným, Kašpar a Mikuláš a posléze vnuk Šebestián, syn zavražděného 

Jeronýma, kteří se stávají pány na Lokti a hodlají pro dosažení tohoto cíle udělat vše. 

Impulsem k jejich snažení mohl být i pocit určité neuspokojenosti, která musela potomky v 

druhé a třetí generaci povýšenců frustrovat. V zásadě neakceptování jejich uherského 

(panského) stavu, jejich absence ve dvorských službách českých panovníků, stejně jako 

absenci držby zemských úřadů, zapříčiněné Matesovou prosaskou orientací, zřejmě bylo tím 

impulsem, který je nutil postupovat bezohledně k dosažení cíle vlastního panství. 

Příslovečnou výjimku v tomto kontextu představuje nepříliš dobře doložená držba úřadu 

hejtmana německých lén
658

 tradovaná v případě Jeroným Šlika († 1492).
659

 

 

Listinou datovanou 28. září 1434 získal Kašpar Šlik hrad, město a panství Loket 

(Elbogen), město Ostrov (Schlackenwerth), hrad Andělská Hora (Engelsburg), šemnické 

panství a statek Hroznětín (Lichtenstadt), clo v Radošově.
660

 V zástavní listině není uveden 
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 VESELÝ, Jiří, O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na Apelační soud na Hradě Pražském. In: 

Právněhistorické studie 26, Praha 1984, s. 73–89 uvádí, že prvním doloženým hejtmanem německých lén byl v 

roce 1493 Jindřich z Plavna. Hypotetická existence ještě staršího hejtmana německých lén, kterým by mohl být 

Jeroným Šlik, není vůbec nereálná. Pro výkon úřadu byl Jeroným možná ještě vhodnější kandidát. 
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 Šliky narozdíl od pánů z Plavna a Gutštejnů nenacházíme mezi členy panovnického dvora, královské rady ani 

jako přísedící soudů. Viz MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 2. Šlechta, Praha 2001, 

s. 322–332. 
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 O nedochování zástavní listiny psáno výše. NA Praha, fond Stará manipulace, karton 2068, sg. S 16/5: „vnser 

schloss, Stat vnd herschafft zum Elenbogen mit vnnser konigklichen Bern unnd Stewer, allenn herlickeythenn, 

Rechten, Mannschafftenn, Schlossenn, Stetenn, lehen geistlichenn vnnd wernntlichen, dye Stadt 

Schlackennwerde, das Schloss Enngelsberg, dye Schebnitzer gueter, unnd sunderlich das gueth zue Lichtennstat, 

das wyr Itzunnt vonn dem Abt zue Töpl gekaufft vnd Redlich ann vnns bracht habenn, alle obgenanthe stueck, 

mit Irenn Rechten, gerichtenn, Marcktenn, dorffernn, Leutenn, Mennern, lehen, dorffen, hofenn, zoellenn zu 

Radesffurth vnnd andersswheu?, dye Zuesetzenn vnnd Zueentsetzen, mit Amptleuthenn zubestellen, auch 

Muntzenn, Eckernn, Wisenn, veldern, Teichenn, Voigteyenn, Wassernn, Wasserlauffen, muelenn, muelsteten, 

Vischereyenn, Wiltpanenn, geygdenn, Vogelweydenn, weldenn, forstenn, Bergenn, Talenn, Bergkwergenn, 

welcherley Ertz, das ist Renthen, Nutzenn, Zinsenn, fellenn vnnd allenn andern Zugehorungenn nichts 
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Falknov, v jehož případě je nabývacím dokumentem prokazatelně falešná listina o jeho 

darování ze 4. listopadu 1435. Listina je formálně podobná jiné problematické listině, kterou 

je darování Hrozněntína z 1. srpna 1437, který však byl do původní zástavy zahrnut.
661

 

Domnívám se, že je ještě předčasné vyřknout závěr ke kontextu vzniku těchto listin. 

I pravomoci loketského purkrabí byly v roce získání držby již značně omezeným 

souborem původního rozsahu moci. Do kompetence purkrabího spadala správa hradních lén, 

naopak mu nepříslušela pravomoc nad správou lén jiných vrchností (saská, nothaftská, 

plavenská ad.).
662

 Mezi pravomoci nad manským soudem spadalo jmenování soudce 

(landrichter). O této praxi vykonávané Šliky vyplývají informace z chebské korespondence, k 

dispozici jsou i jména několika sudí, která poukazují na výběr Šlikům loajálních osob 

pocházejících z oblasti Chebska a Vogtlandu (1439 je doložen lantrichter Luipold Lomaner, 

později v letech 1466–1469 Kašpar z Auerbachu).
663

 

V porovnání se situací na Chebsku je důležité zdůraznit, že v rámci zápisu získali 

Šlikové kromě města a hradů také panství nad loketským krajem. Od roku 1436 je ve výkonu 

funkce purkrabího doložen Mates Šlik.
664

 Tento úřad držel Mates až do konce života, pouze v 

průběhu času přestal jeho název používat v titulatuře, což možná značí i změnu v pohledu na 

Loketsko a na Loket jako na rodovou rezidenci. Zatímco pro léta 1469 až 1472 používá Mates 

Šlik poměrně často německé varianty titulu „pán z Holíče a Stolbergu“, častěji však pouze 

„pán z Holíče atd.“, začíná jeho syn Mikuláš Šlik od 10. května 1472 používat titulu „pán 

z Holíče a Lokte“. Zcela jistě tato změna vychází z rodového dělení, kterým bylo v dubnu 

téhož roku domluveno, že Loketsko se stane dílem Matesa Šlika. I ten tuto variantu titulace o 

                                                                                                                                                                                     
aussgenommen, unnd wye mann dye mit sonderlichenn worthenn genennen magk gnedigklich vorsetzet, 

vorpfenndet vnnd vorschrybenn, vorsetzenn, vorfpennden, vorschreyben“. 
661

 K listinám o darování Falknova a Hroznětína srov. BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj 

rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009. s. 121–122.  

Darování Falknova v originále, v opise, ve vidimu z roku 1438 a ve vidimu z roku 1548 in SOA Zámrsk, RA 

Šlik, i. č. 210, sg. IV.7., karton 23. 

V případě falešného darování Hroznětína je nutno zmínit, že listina je dochována v několika variantách v téměř 

téhož znění, ale s rozdílnými vydavateli. V té první se jedná o darování Zikmundovo (NA Praha, Archiv české 

koruny (1158–1935), sg. 1550, dostupné z www: http://monasterium.net/mom/CZ-NA/ACK/1550/charter [2015-

02-15]), z 20. června 1439 darování Albrechtovo (NA Praha, Archiv české koruny (1158–1935), sg. 1561, 

dostupné z www: http://monasterium.net/mom/CZ-NA/ACK/1561/charter [2015-02-15]), z 20. března 1440 

darování královny-vdovy Alžběty (NA Praha, Archiv české koruny (1158–1935), sg. 1562, dostupné z www: 

http://monasterium.net/mom/CZ-NA/ACK/1562/charter [2015-02-15]) 
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 BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 do pol. 16. 

století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009. s. 125–126. 
663

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/18 (2), A2184/51, List z 30. 7. 1469: 

„Caspar von Awerbach, mein Lantrichter“. SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, A2790/80, 

List z 20. 10. 1476: „...Epprechten Walman, meyn Lantrichter...“. SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, 

kart. 482, sg. A2790/6, List datovatelný před 22. 3. 1439: „...Luippolde Laman, mein Lantrichter zum Elbogen.“ 
664

 Srov. např. listinu z 30. března 1436, ve které Mates, chebský pflegár a loketský purkrabí, jako smírčí soudce 

rozhoduje majetkový spor Waldsaského kláštera. (Staatsarchiv Amberg, fond Kloster Waldsassen, Urkunden, č. 

655. Dostupné z www: http://monasterium.net/mom/DE-StAAm/Waldsassen/655/charter [2015-02-10]) 
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něco později převzal, čímž Šlikové deklarovali zásadní významový posun ve vztahu k 

Loketsku, definovaný původní variantou titulace „pán z Holíče, purkrabí z Lokte“, naposledy 

v chebských pramenech užitého v běžné korespondenci na počátku padesátých let 15. století. 

Mimo Cheb však byl titul purkrabí z Chebu a Lokte u Matesa doložitelný ještě v roce 1461.
665

 

Změna vztahu k loketské zástavě, se kterou Šlikové spojili svoji další existenci, se 

projevila kromě snah o přímou vládu nad krajem, i opatřeními zajišťujícím jednotnou správu. 

Za Matesových nástupců, každopádně však ještě za jeho života, se proto ve šlikovském rodě 

vyvinul institut vlády, neboli vladaře (regirende herr), doložený v Loketské kronice v 

souvislosti s prvním dělením mezi Matesovými syny před rokem 1487, kde se hovoří o 

Jeronýmovi jako o tom, který již vládnul.
666

 Tento nástroj inspirovaný zřejmě seniorátní praxí 

zaváděnou od poloviny 15. století v rodě Rožmberků
667

 byl aplikován v následujících letech a 

odráží se v kodifikaci šlikovského urbáře z roku 1525.
668

 Zdůraznění tohoto principu dává 

pochopit i limit, který v sobě mělo šlikovské dělení v roce 1489, které sice fakticky rod 

rozdělilo, ale formou ideje vladaře formálně zůstal rod Matesových potomků jednotný až do 

konce držby zástavy loketského kraje v polovině 16. století. I když se ovšem každá z linií 

vyvíjela samostatně, určité povědomí o jednotě muselo panovat, jak bylo výše uvedeno v 

souvislosti s Mathesiovou Kronikou, podle které existovali v polovině 16. století jen dva rody 

Šliků: z Chebu a právě z Lokte. 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvářením koncepce budování rodového 

panství Kašparem Šlikem a jeho bratrem Matesem. Již zde jsem nastínil, že takzvané 

Loketsko hrálo v této koncepci stěžejní úlohu. Přesto po prostudování dalšího materiálu se 

ukazuje, že stěžejní úloha kraje pro budování panství rodu možná nebyla od počátku zcela 

                                                           
665

 Staatsarchiv Nürnberg, Rst. Nürnberg, Losungamt, 35 neue Laden, Urkunden 1054 (Záhlavní regest dostupný 

z www: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de [2015-02-24]). 
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 Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504), in: Deutsche Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig 

SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 7: „es hat auch her Jeronimus von wegen hern Mathisen seins vaters, 
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zuslagen haben.“ K témuž BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od 

roku 1485 do pol. 16. století, diplomová práce, FF UK, Praha 2009. s. 130. K témuž TRESP, Uwe, Grafen 

Schlick. In: Werner PARAVICINI (ed.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen & Herren, 

bearb. von Jan HIRSCHBIEGEL und Jörg WETTLAUFER. Residenzenforschung 15 IV, Teilbd. 1+2, Ostfildern 

2011, s. 1355. 
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 Určitá paralela s Rožmberky se nabízí i z důvodu, že kodifikace vladařství v rožmberském rodě se opírá o 

falzum Oldřicha II. z Rožmberka, přítele Kašpara Šlika, z poloviny 15. století, které bylo potvrzeno zápisem do 

desk zemských v roce 1493, tedy v době, kdy Šlikové obdobný princip začali aplikovat. PÁNEK, Jaroslav, 

Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989, s. 24–25. Stručně k vladařství srov. ŠIMŮNEK, 

Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, 

Praha 2005, s. 141. 
668

 „habe ich Sebastian Schligk, graf und herr obgemeld als der elter regierende herr“ in SCHREIBER, Rudolf, 

Das Elbogener Urbar der Grafen Schlick von 1525, Prag 1934, s. 21. 
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jednoznačná a že spíše vyplynula z vývoje, než že by byla původně zamýšleným cílem. 

Většina zástavních územních zisků Kašpara Šlika byla prapůvodně podmíněna vojenským 

konfliktem, kterým musel kancléř projít, aby se k zisku vůbec dopracoval. Zápis Loketska 

však byl ziskem jiného druhu a s reálnou držbou to v roce 1434 jistě nevyhlíželo tak 

dramaticky. Získání zástavy znamenalo pro Kašpara Šlika spíše finanční transakci, než cílený 

krok k vybudování panství, ale možný výhled na konstituování vlastního panství zde zajisté 

byl. Na základě zhodnocení reálných územních úspěchů Kašpara Šlika je tak ke zvážení, jak 

interpretovat zmínku v korespondenci Kašpara Šlika s Oldřichem II. z Rožmberka v příloze k 

listu z 5. ledna 1448 adresovaného rožmberskému vladaři, ve které Kašpar Šlik uvádí, že se 

mu do zisku loketské zástavy příliš nechtělo.
669

 Domnívám se však, že jeho slovům není 

možné bezvýhradně věřit. Na základě sledování koncepce postupného budování územních 

Kašparových zisků od 20. let se spíše zdá, že Loketsko v roce 1434 pro Šlika nemohlo být tak 

nezajímavé, jak by se zdálo z jeho svědectví.
670

 Jeho formulace je snad lépe pochopitelná 

právě ve druhé polovině 40. let, kdy jeho zájem se orientoval ke královskému dvoru. Přesto 

však Loketsko s ohledem na vložený kapitál nebral ze zřetele a snažil se o jeho udržení. Svoji 

roli v tom zajisté hrála i napjatá situace v Uhrách, kde se ve stejné době snažil udržet druhé 

panství získané v roce 1438, panství Holíč v konfliktu s projagelonsky orientovaným 

Pankrácem ze Sv. Mikuláše.
671

 

Obtížnost udržení loketské zástavy předznamenal konflikt s dědicem předchozího 

zástavního držitele s Vilémem z Ilburka, který je možné vymezit lety 1444–1448.
672

 Loketsko 

                                                           
669

 Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, vyd. František 
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 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, 

diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 126–127. 
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 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 385. 
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písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, vyd. František Palacký, 2. Díl, Praha 1842; 

příp. též Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, 3–4 sv., 1445–1462, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Josef 

PELIKÁN, Praha 1937–1954. Nejobšírněji je téma zpracováno v Hufnagelově práci: HUFNAGEL, Otto, Caspar 

Schlick als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 384–396; dále pak v příslušných 

pasážích Urbánkova Věku poděbradského (URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III, Věk poděbradský 2, s. 157–

158 a dalších níže citovaných pasážích), zde však v duchu Urbánkova přístupu s negativním hodnocením 

osobnosti Kašpara Šlika. Okrajové informace je možné doplnit z chebského archivu, viz např list Matesa Šlika 

popisující chebskému purkmistrovi a radě vyplenění Hroznětína Vilémem z Ilburka in SOkA Cheb, fond Archiv 

města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/104. V chebské korespondenci Matesa Šlika je Vilém z Ilburka 

zmíněn v souvislosti s válkou v Lokti v roce 1469 viz SOkA Cheb, fond Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 
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šlechta 15.–16. st. diplomová práce FF UK, s. 47–52; HEROUTOVÁ, Kateřina, Páni ze Šumburka. Historie 
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v době zápisu bylo zatěžkáno dluhem, na který měl dlužní úpis bývalý držitel zástavy Půta z 

Ilburka. Z toho dluhu Kašpar Šlik Ilburkům část splatil, ale nikoliv vše a zbytek zaplatit 

odmítal.
673

 Po smrti Půty se o nárok na peníze přihlásil za vlády krále Albrechta Půtův syn 

Vilém z Ilburka, tyto nepokoje byly ještě v počátku zažehnány prostředkováním p. Zajíce a 

Krušiny ze Švamberka. Během jednání měl Kašpar pravděpodobně učinit jakýsi příslib, který 

si Vilém vysvětloval jako příslib zajištění jiného panství adekvátního k loketské zástavě.
674

 

Když v této věci nedošlo k žádnému naplnění, začal se Vilém dobývat svých nároků násilím. 

V roce 1444 poškodil Vilém některé statky na Loketsku, čímž vypukl otevřený místní 

konflikt.
675

 Na straně Šliků stáli tehdy loketští a Šlikové měli oporu v králi Fridrichovi a 

Oldřichovi II. z Rožmberka, kterému se pro Šlikův prospěch podařilo v první polovině roku 

zajistit podporu Jindřicha z Plavna.
676

 Loketský konflikt s Ilburkem vytvořil příležitost 

sblížení Šliků s Oldřichem II., protože stejně jako Rožmberk podporoval Šlikovi záležitosti v 

Čechách, Šlik byl Rožmberkovým přímluvcem u královského dvora.
677

 I když míra účelovosti 

tohoto sblížení bude zajisté nezanedbatelná,
678

 je dochovaná drobná korespondence mezi 

oběma muži velmi cenným dokladem k osobnosti Kašpara Šlika a zejména k tomuto prvnímu 

loketskému konfliktu, který předznamenal dramatičnost držby provázející Šliky v příštím 

století. Vilém z Ilburka se přikláněl v této fázi ke straně Jiřího z Poděbrad a podpory se mu 

dostávalo také od Aleše ze Šternberka a od roku 1445 také od Aleše ze Šumburka. V dubnu 

1446 žádal Oldřich z Rožmberka právě pana Aleše Holického ze Šternberka o podporu bratří 

                                                                                                                                                                                     
rodu v Království českém (od poloviny 13. st. do 1. poloviny 15. st.), diplomová práce FF UK, Praha 2009, s. 84–

85. 
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 Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, vyd. František 
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„A dal (Zikmund Lucemburský) Ilburkowi list majestátový na ty jeho dluhy, kterýž má Ilburk mladý, na 

kterémžto dluhu jim něco zaplaceno jest, a já jsem také věnec perlowý na to jemu vydal; w kterémžto listu také 

jest dotčeno, zdaby které listy ješče měl na Loket, aby ty také wydal. Zy umluwy i za ciesaře i za krále Albrechta 
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hubil, bráním a pálením, nemaje k nám a zwlášče ke mně žádnú winu sprawedliwú.“ 
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 O tom, že by Kašpar Šlik něco slíbil a potom to nedodržel, pochybuje v listu Oldřichovi z Rožmberka i 

Prokop z Rabštejna. (Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, 

vyd. František Palacký, 2. Díl, Praha 1842, s. 442: „Dále milý pane, měj TMt sobě poručenu při páně 
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 URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III., Věk Poděbradský 1, Praha 1915, s. 199, 891. 
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 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, 3. sv., 1445–1448, vyd. Blažena RYNEŠOVÁ, Praha 1937, s. 27: 
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 HUFNAGEL, Otto, Caspar Schlick als Kanzler Friedrich III. In: MIÖG, Ergänzungsband VIII, 1911, s. 385. 
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přátelsky znějící korespondence. DVOŘÁK, Max, Die Fälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlik. In: 

MIÖG XXII, Innsbruck 1901, s. 53–54. 
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Šliků proti Ilburkovi. Poselství s žádostí o pomoc přišlo z Lokte ke králi Fridrichovi od 

Matesa Šlika.
679

 V roce 1447 měl mezi oběma stranami prostředkovat Fridrich Saský, jelikož 

Mates Šlik i Vilém z Ilburka byli v jeho službách. Na závěr roku 1447 bylo domluveno 

prostřednictvím Petra ze Šternberka, že se obě strany, Mates Šlik i Vilém z Ilburka, podřídí na 

sněmu v Praze výpovědi Oldřicha z Rožmberka a Zbyňka Zajíce z Házmburka.
680

 Spor však 

na sněmu v Praze v květnu 1448 urovnán nebyl a lokální konflikt hrozil přerůst v konflikt 

zemský. Situace tehdy využila poděbradská strana, která podnikla přípravy k tažení na západ 

země s cílem potlačení veškerého lokálního napětí, jehož pojítkem byla politika Fridricha 

Saského na severozápadě země. Pacifikace severozápadních Čech se však stala pouhou 

záminkou pro obsazení Prahy vojskem poděbradské strany v noci z 2. na 3. září 1448.
681

 O 

doznívání sporu po smrti Kašpara Šlika bohužel nevyplynuly žádné nové informace. 

 

3.5. Mates Šlik a Chebsko a Loketsko v letech 1449–1470  

 

Počátek 50. let na Chebsku je souborem dílčích lokálních záští, která se včleňují do 

celozemského konfliktu. Problematika opovědí je značně komplikovaná a zatím nezpracované 

téma, ke kterému se zejména v aktovém materiálu nacházejí dobře dochované dokumenty. 

Důvodem je na jedné straně jejich vysoký počet, na druhé straně jejich závažnost, i když toto 

kritérium je značně relativní. Při seznámení s nimi dochází jednoznačně k dílčí relativizaci 

velkých dějin, které jako válečné střetnutí interpretovali často bezvýznamnou potyčku. 

Nicméně i velmi banální konflikt, například spor o dědictví jako v případě Delniczerů dokázal 

přerůst v letitý souboj, do kterého se promítaly vyšší politické zájmy, a původně místní pře 

dokázala přerůst v konflikt mezinárodní. Nebo naopak často nastala situace, že lokální spor 

vytvářel bitevní pole mezinárodním přím, jak dokládá například list Hanse Tannbergera z 15. 

května 1450, ve kterém zpravuje Matesa Šlika o novinkách, které je možné charakterizovat 

jako výčet dílčích výpadů Beneše z Kolovrat a Petra ze Šternberka proti majetku města 
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 Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, vyd. František 
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podáwají, aby se také k tomu přičinil, jakož já i pan Kašpar tobě toho úplněn wěříme, aby ty wěci v příměřie neb 
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mohlo, a k tomuť pan Kašpar dobře móž slúžiti, a rád to učiní, jakož tě pak toho dobře zprawím.“ 
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přímluvu Prokopa z Rabštejna Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, Díl 2, vyd. František 

Palacký, Praha 1842, s. 442. 
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 URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III., Věk Poděbradský 2, Praha 1918, s. 276–277. 
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Chebu. Rabování a pleny statků však tvoří pozadí sporu mezi stoupenci Jiřího z Poděbrad a 

Chebem, který v té době přerostl v otevřenou válku mezi Jednotou strakonickou a Jednotou 

poděbradskou, ukončenou prozatím vildštejnskou smlouvou z 11. června 1450. Informace 

dokládá i způsob šíření zpráv; v relaci Hans Tannberger, informuje, že zprávu získal od 

některého z příslušníků rodu Meinlů, který ji slyšel od jakéhosi Raussensteinera.
682

 Na straně 

Strakonické jednoty byl angažován i vévoda Fridrich Saský, který však v této fázi do 

konfliktu před uzavřením příměří po bitvě u Rokycan (4. červen 1450) nezasáhl. Součástí 

ujednání mezi jednotami bylo také, že na saského vévodu se příměří nevztahovalo.
683

 Vhled 

do korespondence ukazuje význam role Matesa Šlika v této fázi sporu. Komunikace Matesa 

s Chebem z června 1450 poodkrývá hlavní směry toku a různorodost předávaných informací. 

V listu z 16. června přeposlal Mates chebským blíže neurčený lístek, který obdržel od Jošta, 

písaře pánů ze Šternberka. Věc se týkala narovnávání výše uvedeného konfliktu mezi pány 

Alešem a Petrem ze Šternberka, Šlikovým švagrem, na jedné straně a městem Cheb, který 

Mates pomáhal řešit. Jeho pozici v tomto jednání zajisté posilovalo sešvagření se Šternberky. 

V témže listu informoval strategicky Mates do Chebu o pohybu vojska vévody Fridricha 

Saského se zmínkou, že vévoda pravděpodobně ještě v době vzniku missivu nic nevěděl o 

výsledku uzavřeného příměří z 11. června, zejména o vlastním vyloučení z tohoto ujednání. 

Soubor informací missivu je doplněn o třetí klíčovou zprávu předanou do Chebu, kterou je 

oznámení o sňatku Ludvíka IX. Bavorského s Amálií, dcerou saského vévody Fridricha.
684

 

 

Nejdůležitějšími válkami, ve kterých je aktivně doložena činnost pflegára Matesa 

Šlika jsou záští pánů z Plavna a Švamberků, pánů z Plavna a Chebu
685

 a Chebu a rodu 

Delniczerů. Počátky řady konfliktů Šliků s pány z Plavna, purkrabích na Míšni, sahají do 30. 

let 15. století.
686

 Příčinu vzniku nepřátelství s Matesem Šlikem lze vidět jednoznačně v nově 
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vybudovaném spojenectví Matesa Šlika s kurfiřtem Fridrichem Mírným, který se ocitl v 

letech 1438/1439 v otevřeném válečném konfliktu s pány z Plavna o purkrabství míšeňské, 

které drželi jako říšskou zástavu udělenou roku 1426 Zikmundem Lucemburským za zásluhy 

v bojích s husity. Fridrich Svárlivý však tento akt neuznal a nechal vykonat hold purkrabímu 

sám na sobě. Tím začal 14 let trvající spor mezi Wettiny a Jindřichy z Plavna (Jindřich (X.) I. 

z Plavna, purkrabí na Míšni († 1446/1447) a jeho syn Jindřich II. z Plavna († 1484). Po smrti 

Fridricha v roce 1428 se jeho syn Fridrich Mírný neúspěšně pokusil za podpory právního 

posudku Gregora Heimburga z Norimberku o kompromisní řešení spočívající v lenní 

podřízenosti purkrabího Wettinům. Posudek upřednostnil obyčejové právo (obsazování úřadu 

purkrabího markrabím míšeňským) před právem říšským, čímž zpochybnil, že obsazování 

uprázdněného říšského knížectví spadá v tomto případě do kompetence Říše.
687

 Pokusy o 

smír, napětí a záští eskalovali otevřenou válkou v roce 1438, ve které jedním z vrcholů bylo 

odnětí Plavna pánům z Plavna kurfiřtem Fridrichem.
688

 Postoj Matesa Šlika v konfliktu, který 

skončil v roce 1440, asi není třeba zdůrazňovat, protože právě nepřátelství pánů z Plavna stálo 

za ustavením ochrany Wettinů nad Šliky v letech 1439–1441.
689

 Napětí mezi Wettiny jistě 

neumenšil zisk držby Bečova získaný sňatkem Matesa Šlika s Kunhutou ze Seinsheimu.
690

 

Přesto se však zdá, že ve 40. letech konflikt Šliků s Plavenskými neprobíhal.
691

 Budeme-li 

později hovořit o uzurpační snaze Šliků proměnit zástavní držbu loketského purkrabství s 

krajem v dědičnou držbu s nevysloveným podezřením na desintegrační či dokonce 

separatistické úmysly, bude vhodné si zapamatovat, že inspirací mohl sloužit i plán 
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Plavenských zajistit si pro budoucnost panství nad Purkrabstvím míšeňským.
692

 Zatímco 

jejich plán zde ztroskotal v konfrontaci s rostoucí integrační silou Wettinů,
693

 neúspěch Šliků 

byl zase podmíněn srážkou se sílícím stavovským královstvím. 

Konfliktní situace, do kterých se Mates Šlik dostal s Jindřichem II. z Plavna po smrti 

Kašpara Šlika, souviseli pro změnu s úzkou vazbou Matesa Šlika k Chebu. Projevilo se to 

zejména ve větších záštích. Na intenzitě získalo tzv. švambersko-plavenského záští, jehož 

průběh je již značně ztížen politickým děním rané doby poděbradské. I do tohoto konfliktu se 

pak prolínal zápas zemského správce o upevnění moci nad královstvím. Snaha Chebu o 

setrvání v neutralitě mezi jednotou poděbradskou a strakonickou se ukazovala jako 

neudržitelná a již v průběhu roku 1451 bylo zřejmé, že se Jiříkův zájem obrátil směrem k 

Chebu.
694

 Na počátku 50. let jak Cheb, tak Jindřich II. z Plavna se snažili vůči straně 

poděbradské i strakonické držet neutralitu. Svoji roli na postoji pána z Plavna pravděpodobně 

hrála skutečnost, že strakonická jednota byla ve spojenectví s Wettiny, kteří kvůli odňatému 

purkrabství míšenskému představovali pro plavenské potencionální nepřátele. 

Napětí mezi Plavenským na jedné straně a Chebem a Švamberky na druhé straně 

začalo vzrůstat od roku 1450, když hejtman na Kynžvartu, který byl do té doby Švamberky 

plavenským poskytován pro výpady do Saska, uzavřel mír se saským kurfiřtem Fridrichem, 

k čemuž zásadně přispělo prostředkování Matesa Šlika.
695

 I když k vypuknutí otevřeného 

konfliktu Plavenského s Chebem došlo až 1452, byla následující léta poznamenána neklidem. 

Během konfliktu vystupoval Mates Šlik na straně Chebu. Jeho psaní nalezneme i mezi 
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listy varujícími Cheb, které zasílali zpravodajci (městská rada Cvikova, Hynek Krušina ze 

Švamberka ad.) před možným útokem Jiříka, jehož vojsko se po tažení do Saska na podzim 

1450 shromáždilo u Bečova. Šlikův dopis městské radě z října 1450 kromě obsahu vlastní 

informace dokládá jak sounáležitost s Chebem, tak i vazbu na saský dvůr kurfiřta Fridricha. 

Mates zde zasílá zprávu „od jednoho mého švagra
696

 a dobrého přítele ze dvora vévody 

Fridricha“ o tažení Jiříka s vojskem na Cheb,
697

 který však v důsledku včasného 

diplomatického jednání s Jiřím vpádu do města zabránil.
698

 I Matesem zvolená formulace o 

štěstí, které by saský vévoda a jeho poddaní potřebovali na poražení Čechů, je svým 

způsobem apelem na smírčí postup v této záležitosti. 

V roce 1451 je Mates doložen jako rozhodčí ve sporu Hynka Krušiny ze Švamberka a 

Bohuslava ze Švamberka s Janem, markrabím braniborským.
699

 Tato zmínka otevírá téma 

služebného poměru Šliků ke dvoru markrabí braniborských, kteří vzhledem k přímému 

sousedství s Chebskem byli pro Šliky druhou nejvýznamnější říšskou vrchností.
700

 V 

hohenzollernských službách je doložený Mikuláš Šlik, Matesův bratr.
701

 Jeho synovec 

Jeroným Šlik je jako jediný šlechtic z českých zemí doložen jako účastník pohřebních 
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ceremoniálů zemřelého markrabí Albrechta Achilla.
702

 Jeho přítomnost souvisí zjevně se 

snahou zástupců Albrechta Achilla získat Mikuláše a Jeronýma Šliky do žoldnéřských služeb 

v roce 1481. Jeroným sice vstup odmítal s odůvodněním, že je vázán obdobnou smlouvou u 

saského vévody, ale během listopadu 1485 nějakou služební smlouvu uzavřel. Již před ním na 

smlouvu s kurfiřtem braniborským přistoupil Jindřich III. z Plavna, čímž se zmínění šlechtici 

spolu s Hynkem ze Švamberka stali na čas důležitou prodlouženou rukou politiky kurfiřta v 

západních Čechách.
703

 

Pro úplnost je zapotřebí zmínit i poměr Šliků k Bavorsku. Spojený s mnichovským 

dvorem Albrechta Bavorského byl na přelomu 15. a 16. století Kašpar II. Šlik,
704

 v roce je týž 

Šlik doložen jako šoltys města Norimberku.
705

 

 

S ohledem na zpracování hlavních konfliktů v historické literatuře, zaměřím nyní svou 

pozornost na méně zpracované téma, kterým je záští města Chebu z rodem Delniczerů. V 

literatuře bývá spor alespoň zmiňován zejména z důvodu, že pro jeho délku se mu není možné 

vyhnout. Záští představuje opravdu táhlý právní spor, který však i tak zůstává pouze jedním z 

řady konfliktů na Chebsku. Jeho zajímavost spočívá zejména v zastoupení subjektů, které se 

na jeho průběhu podílely. Jelikož dosavadní literatura mu nevěnovala větší pozornost,
706

 bude 

vhodné si průběh záští stručně zrekapitulovat na základě primárních pramenů. Celá kauza této 

práci poslouží jako vhodný příklad pro demonstraci vztahů města, krále, okolní šlechty a v 

zejména chebského pflegára Matesa Šlika, který v devatenáct let trvajícím záští sehrál velmi 

podstatnou roli. Nejpodrobnější materiál k této kauze se nachází v chebském archivu a je 

možné konstatovat, že jeho hluší zpracování může být nosným tématem budoucí bakalářské 

práce.
707

 Na počátku celého sporu stály dluhy měšťana Kryštofa Delniczera, bývalého 

chebského purkmistra v letech 1435–1444, který zemřel na sv. Markétu roku 1449. Se svoji 

první manželkou měl Kryštof 4 syny Jana, Georga, Jošta a Mikuláše.
708

 Ke sklonku života se 
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však Kryštof zadlužil. Po jeho smrti chtěli jeho synové vstoupit do držení statku, který si 

nárokovali jako dědictví po matce, čímž ovšem měl být popřen případný nárok jejich 

macechy. Bratři byli konfrontováni se skutečností, že s dědictvím museli přijmout i otcovy 

dluhy. Samozřejmě nebylo možné obejít nárok čtvrté manželky Kryštofa Delniczera, která 

byla sestrou Tomáše Junckera. Purkmistři Jošt Angel, Kašpar Juncker a Jorg Schmidel 

bratřím nedovolili vstoupit trvale do statku a trvali v prvé řadě na sepsání dědictví. Ve vypjaté 

situaci Jošt Angel dle svědectví Delniczerů použil hanlivých výrazů a skupina se rozešla ve 

zlém.
709

 Přítomni aktu vstupu do statku byli přítomni přátelé Delniczerů Vilém Šlik a Hanns 

Tannberger, toho času loketský zemský sudí. Zmínění přátelé doporučili Delniczerům vydat 

se hledat podporu do Lokte, kde nalezli dveře otevřené. Kunhuta Šliková intervenovala u 

chebské rady v jejich prospěch.
710

 Na jednání svolaném do Chebu stáli na straně Delniczerů 

Vilém Šlik, Hanns Tannberger, Hanns Daniel, chebský sudí, Lewin z Wiršperku a hofmistr v 

Chebu. Radu zastupoval Kašpar Juncker, Erhart Weinle a Zikmund Steger. Jednání se stále 

vztahovalo na vydání klíčů od statku, které byly Delniczerům sice vydány, ale mezitím již 

došlo k jejich výměně a na statku se začali postupně hojit věřitelé, aniž by z pohledu 

Delniczerů chebská rada zajistila vstup dědiců do držby a umožnila jim dluhy postupně 

splácet. Když se Delniczerové vydání klíčů nedomohli obrátili se na svého pána „starého 

míšeňského“, tj. Jindřicha z Plavna, který se v této věci obrátil na Chebské. Výsledkem 

intervence byla opětovná cesta do Chebu spolu s Matesem Šlikem, ale ani tehdy nedošlo k 

nápravě. Další intervence „míšeňského“ proběhla s odvoláním na markrabí braniborského a 

pána ze Švamberka, jakožto oprávce, a Matesa Šlika jako jejich purkrabího, a výsledkem byla 

další cesta bratří s Matesem Šlikem do Chebu, kde za přítomnosti chebských, Viléma Šlika a 

Hannse Daniela bylo zjištěno, že uzamčené truhly s klenoty a penězi náležející Delniczerům 

byly zatím vykradeny. Rozklad k témuž z pera městské rady předkládá obhajobu konání 

Chebu, která zdůraznila, že Delniczerové jednali neoprávněně, pokud se domáhali dědictví po 

Kryštofově první manželce, protože z pohledu městského práva přešlo její věno sňatkem na 

Kryštofa a tedy po jeho smrti bylo součástí dědictví, na nějž měla nárok i Kryštofova čtvrtá 

manželka.
711

 Výše dluhu během sporu narůstala, protože v jeho průběhu Delniczerové 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/58: Svědectví Delniczerů: „A Josst Angel 

purgmyster mie Jossta Delniczera nepocztywim hanliwim gmenem yako lotrem, zie bich bil, nazwal gest.“ 
710

 I v korespondenci Matesa Šlika s chebskou radou se nachází missivy na toto téma. Viz intervence Matesa z 

počátku sporů ze dne 5. května 1450 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, fasc. 656, karton 482, sg. A2790/12: 

„Ich pitt euch auch mit allen Fleiss Ir wollet helfen damit die Delniczer End gewynen mochten, das Sy nit also 

legen und czerten und sich in anderen Irn Sachen versammten, tut dorInn Fleiss Ich es gern umb euch 

verdinen.“ Další připomenutí této věci v Matesově missivu ze dne 2. června 1450 in SOkA Cheb, Archiv města 

Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/14. 
711

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/58. Svědectví chebské rady. 
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absentovali mezi plátci městské dávky za dům na náměstí.
712

 Spor se táhl s obdivuhodnou 

vytrvalostí, za čímž je možné nalézt nezanedbatelný význam rodu. Postupně se jeho aktéry 

stali, jak čeští králové Ladislav
713

 a Jiří, tak sasští panovníci Fridrich II. i jeho synové Arnošt 

a Albrecht. V případě krále Ladislava se dočkali Delniczerové podpory, která byla 

motivována skutečností, že Jošt Delniczer se stal podmaršálkem králova dvora.
714

 Ke změně 

postoje panovníka však došlo s nástupem nové krále, který v rámci konsolidace vztahů s 

městem Cheb Delniczery nepodpořil a chebského pflegára vyzýval k zakročení v této věci.
715

 

Jako zkušený diplomat zvládl Mates i za této situace sehrát svoji roli zprostředkovatele smíru. 

Jeho ambivalentní postoj je patrný z dochované korespondence, ze které vyplývá na jedné 

straně snaha o smírčí jednání, na druhé straně obratné manévrování mezi oběma stranami 

sporu. Obojakost je patrná zejména z udržování korespondence s Delniczery, kteří se na něj 

obraceli po změně postoje krále k jejich věci až se zoufalou úpěnlivostí.
716

 Na druhé straně 

tuto korespondenci okamžitě přeposílal chebskému purkmistrovi a radě. I přes tuto asi 

nezbytnou dvojakost postojů, nelze při četbě pramenů Matesovi upřít upřímnou snahu 

nalezení kompromisního řešení.
717

 

Na počátku 60. let se Delnicerové objevují u dvora Fridricha II., vévody saského, 

kterého žádali o podporu. Zmíněné vyplynulo s korespondence, kterou vedl král Jiří s 

vévodou Fridrichem ve věci sporu Chebu s městy Cvikovem a Adorfem. Delniczerové se před 

vévodou prokazovali jako dvořané krále Jiřího a zemřelého krále Vladislava,
718

 na což 

reagoval Jiří v odpovědi velmi popuzeně, že „tito Delniczerové nejsou ani jeho dvořany ani 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Knihy, Losungsbücher ič. 1433, rok 1455, fol. 18. 
713

 Viz např. mandát krále Ladislava z 29. října 1455 vyzývající chebskou radu k ukončení sporu. SOkA Cheb, 

Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/44. 
714

 Missiv krále Ladislava z 20. srpna 1456. SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. 

A800/52: „což sie v té przi czož sie nassych milych wiernych Jossta, nasseho dwora podmarssalczie a hanusse, 

Girrzika Deliczeurow spolubratrzi dotycze.“ Jošt Delniczer však zemřel, protože roku 1458 byli naživu již 

jenom bratři Jan a Georg, kteří spor dovedli až do konce v roce 1468. (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 

284, karton 214, sg. A800/61–67). 
715

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice III, Domažlice 2003, s. 42–43. Opis mandátu krále Jiřího z 

30. dubna 1459 in in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/1, s. 162. 
716

 Missiv Hanse a Jorga Delnczerů adresovaný Šlikovi z 24. dubna 1459 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, 

Fasc. 284, karton 214, sg. A800/46: „euch als unsseren gnedigen herren mit demutigen fleis clagend bittende, 

das ir unsseren gnedigisten herren den konig von unsseren wegen bitten wollet“. 
717

 Zde missiv z 1. prosince 1455 adresovaný příbuznému Kašparovi Junckherovi, purkmistrovi, zpečetěný 

červeným voskem in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/46: „Ich hab mit ewren 

frunde Pawel Ruduschen, ytzund auss den sachen, so zwischen ewrn und delnizern hangen gerett. Als ir wol 

vernemen werdet, ist euch nu dorumb ym synne, so wollet ymandes, der ewren auff Mitwoch zeittlich zu mir her 

gen Elbogen fertigen. Wil ich dieselben Delnizer, dorauf bei mir enthalden, und mit ganzen vleis versuchen, ob 

ich ichtes gutes zwischen euch und yn bereden.“ 
718

 List vévody Fridricha králi Jiřímu z 29. května 1461 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 

214, sg. A800/97;  
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služebníky“.
719

 Touto názorovou výměnou ukazující na pozadí strategií pronásledovaných 

jedinců dosáhnout satisfakce na delší dobu zprávy o Delniczerech z pramenů mizí. Svoji 

nejintenzivnější fázi prodělal spor v 50. letech, definitivně byl však vyřešen až na základě 

jednání zahájeného 26. prosince 1467, u jehož svolání opět významně figuroval Mates Šlik.
720

 

Smírčího jednání pokračujícího až do března 1468 se zúčastnili kromě Matesa, který je v 

dokumentu titulován jako chebský pflegár, také Hans von Wallenfels, hejtman z Hofu, 

Konrád Metsch, amptman z Voigtsbergu,
721

 Kašpar Junckher, rytíř Albrecht Sack, Hans ze 

Šparneku, Jošt Schwentinger, hejtman z Hohenberku, Lorenc Voitt, kastelán z Hofu a 

Baltasar Schwentinger, titulovaný v dokumentu jako chebský hejtman. Zmíněni jsou i 

zainteresovaní sasští panovníci, Albrecht Braniborský, dále Jorg z Bebenburku, pán von 

Wirtzpurgk a Jindřich z Auffu.
722

 Spor zaujímá významné místo mezi konflikty Chebu se 

svými měšťany zejména pro své dlouhé trvání. Pro sledované téma této práce je důležitý 

zejména s ohledem na intenzivní činnost chebského pflegára dosáhnout narovnání této 

záležitosti. Shrneme-li základní data má tento spor, stejně jako ostatní spory té doby, několik 

úrovní. Tou bazální je spor o majetek mezi příbuznými Delniczerové – Junckerové). S 

ohledem na provázání hlavních aktérů s posty správními (Kašpar Junkher, purkmistr – Jošt 

Delniczer, podmaršálek krále Ladislava) i s ohledem na běžné vztahy chebského patriciátu k 

okolním panovníkům (saský vévoda, markrabí von Brandenburg-Kulmbach) došlo záhy ke 

„globalizaci“ konfliktu, který pak zatížil region na mnoho let. Role pflegára se v tomto střetu 

ukazuje jako role protřelého diplomata, který přes upřímnou snahu spor vyřešit nezašel nikdy 

tak daleko, aby bylo možné tvrdit, že se příliš přiklání k jedné straně. Odhlédneme-li od první 

fáze sporu, ve kterém se v něm angažovala jeho manželka, v této fázi se však ještě jednalo 

spíše o rodinný spor, který teprve v roce 1452 přerostl v otevřené záští.
723

 Důvěrný kontakt 

mezi Matesem Šlikem a Delniczery pokračoval i po skončení sporu. V průběhu loketské 

války byl Matyáš Delniczer důležitým informátorem, který Šlikovi v dubnu 1471 poskytnul 
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 Odpověď krále Jiřího z 15. června 1461 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. 

A800/98: „dieselben Delniczer unser hofgesinde noch dyner nicht sein“.  
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 Opis missivu Matesa Šlika z konce roku 1467 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. 

A800/118. 
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 Korespondence města Chebu s Konrádem Metschem z let 1467–1470 in SOkA Cheb, fond Archiv města 

Chebu, Fasc. 824, kart. 578, sg. A459/62–91. 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/119 
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 Výše uvedený náčrt v žádném případě nevyčerpává zpracování tématu. V chebském archivu se kromě 

originální korespondence nachází i obsáhlý konvolut opisů missivů, mandátů, dlužních úpisů a dalších dokumetů 

ke kauze z období let 1449–1459, který poskytuje dostatek materiálu ke zpracování tohoto tématu například v 

rámci bakalářské práce. Viz SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/1, s. 1–181. 
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strategickou zprávu, že Jindřich z Plavna se vypravil do Uher jednat s Matyášem Korvínem v 

neprospěch Matesa.
724

 

 

První roky samostatné správy majetku po smrti Kašpara Šlika znamenaly pro jeho 

bratra Matesa zkoušku, ve které úspěšně obstál. Město Cheb a spolu s ním i Mates Šlik jako 

jedni z posledních vedle měst Žatce a Loun uznali Jiřího z Poděbrad v září 1452 za zemského 

správce. Přičemž rozhodující komunikace mezi Matesem a radou předcházející tomuto 

rozhodnutí je zachována v chebském archivu. Mates Šlik přeposlal v září 1452 do Chebu list 

Aleše Holického ze Šternberka, člena jedenáctičlenné rady zemského správce vzešlého z 

dubnového sněmu, ve kterém je vyzýván, aby se držel linie Oldřicha z Rožmberka, který 

jednal o uznání Jiřího.
725

 Důvěrnou radu, že je lepší jít s Rožmberkem bez zhouby než se 

zhoubou, doplňuje Šternberk zdůrazněním Šlikovi příslušnosti ke Koruně české.
726

 

Připomenutí podřízenosti království zřejmě odráží obecné povědomí o Šlikových vazbách k 

Sasku, stejně jako přetrvávající ideu nestrannosti bývalého říšského města Chebu. Šlikův 

okamžitý dotaz na další postup, se kterým přeposlal list do Chebu, ukazuje zase na zřetelnou 

starost o budoucnost vlastní a „jeho“ Loketska v této rozhodující chvíli.
727

 S obdobnou 

obavou o držbu Loketska doplněnou o nejistotu, zda příklon k Jiřímu není aktem proti 

Ladislavovi Habsburskému a křesťanské víře, se Mates musel svěřit i v odpovědi Alešovi ze 

Šternberka, protože reakce datovaná 23. září 1452 přináší uklidňující odpovědi na tyto otázky 

s opětovným připomenutím Šlikovi příslušnosti ke Koruně.
728

 Neméně zajímavá je však i 
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 SächsHStA, 10005, Hof– und Zentralverwaltung (Wittenberger Archiv), Loc. 4369, Reussische Sachen, fol. 

121. 
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 URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III. Věk poděbradský 2, Praha 1918, s. 642, 644, 673–674. 
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 Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König 

Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, 

Bd. 42, s. 107–108: „[...] Und tut das den Eger desglich zu wissen, und ist getrewlich mein rate, das ir dem also 

tut und die Eger, wenn ir ye zu der cron gehort, daz ir weitter nit vermerkt würdt, ir tet oder list es villeicht in ein 
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bleiben must. [...]“ Uvedený list je také zřetelnou ukázkou oddělování prior od průvodních dopisů, protože tento 

list se ve složce spolu s průvodním dopisem (viz další poznámka) nenachází. 
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 „Ich schick euch hirin verslossen ein abschrifft eines briefs, der mir heut zu geschickt ist, darin ir wol 

vernemen werdet, wie sich der herr von Rossenbergk und der herr von Swanbergk und auch die von Pilssen und 

die lantschafft daselbist ycz mit herrn Girziken vereinet und auch mit angehangen haben, das mich doch gar 

vremde nympt, und doch villeicht durch des pesten willen geschicht. Darumb ich euch bit mit vleiss mir darin zu 

beratten[?] und zuuersten geben wollet, was mir und den vom Elbogen und der lantschafft daselbist das peste 

darin fur zw nemen sei, und bit des ewr beschribne anburt pei disem meinem poten.“ SOkA Cheb, Archiv města 

Cheb, Fasc. 656, Karton 482, sg. A2790/18. Otištěno s nedopatřením chybějícím řádkem v Urkunden und 

Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König Georgs von Böhmen 

(1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, Bd. 42, s. 108. 
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 „[...] und das ir vermeynt, solche eynung [s Jiříkem] sey wider konig Lasslawen, domit ir umb ewer slos 

komet [sic!], auch wider den glauben, darzu ir solt gedrungen werden, so ir ewer insigel anhyngt: [...] Und were 
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reakce, se kterou Šlik přeposlal tuto Šternberkovu odpověď do Chebu. Zatímco v komunikaci 

se Šternberkem se Šlik zřejmě věnoval úvahám nad loajalitou vůči víře a následníkovi, z 

dikce dopisu chebské radě je znát pouze pragmatický požadavek po návrhu řešení.
729

 Věcnost 

nepostrádá ani další list z téhož dne 25. září 1452, kterým Šlik do Chebu přeposílá psaní z 

Plzně, které se mu zdá cizí, a od svého správce z Andělské hory.
730

 Vliv Matesova 

prostřednictví v jednání mezi stranou zemského správce a Chebem je zásadní, jak vyplývá i ze 

zmínky o něm v dopise, kterým Chebští děkují Alešovi ze Šternberka za jeho rady.
731

 

Význam této role by neměla v žádném případě oslabit skutečnost, že v případě, že by Jiřího za 

zemského správce neuznali, ocitli by se jako rušitelé obecného dobrého v opozici vůči zbytku 

království. 

Ještě celý další rok do korunovace krále Ladislava však napětí přetrvávalo a bojištěm 

se stal probíhající konflikt pánů z Plavna s Chebem. Dopis krále Ladislava z 1. listopadu 

1453, ve kterém žádá městskou radu v Chebu o poskytnutí 20 mužů s koňmi pro Matesa 

Šlika, pokud by o to požádal, je dle mého názoru možné chápat jako akt nového krále ujmout 

se vlády nad správou Chebska.
732

  

                                                                                                                                                                                     
es wider konig Lasslawen ader wider den glawben und sein freyheyt, mogt ir wol mercken, wolt ir euch anders 

noch der vernunft richten, er [Rožmberk] in die sach nit gegangen. Darumb, herre, geben wir euchdie sach wol 

zu versteen: gedunckt ye, das ir zu der cron gehort auch und den von Eger, welt ir anders an ir recht thun, und 

durch des gemeyn nucz der cron und des pesten willen lasst die kreise nit verterben, wann ir euch ye 

unmogelichen dowider setzet, auf das, das euch nicht zukunftiglichen darumb, das ir den kreyss hett lassen 

verterben, von der cron pests wegen zu arg von eym konige, ab got wil, kurzlich mocht verderbet werden.“ 

Zařazeno výběru in Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich 

III. und König Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum 

Austriacarum II, Bd. 42, s. 111–112. 
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 „Als ich gestern von euch geschyden pin, lass ich euch wissen, das mir hewt frwe von hern Alschen von 

Sternbergk zween priffen komen sint. Den kleyn priff hat der pot offenlichen getragen, den grossern priff hett er 

dem Poten lassen eynneen, der payder priffe ich euch hirInn abschriffte mitsende. Alsdann des von Sternbergks 

begerunge ist, solchs an euch zcupringen. Nu besorgen ich die Erbermanschaft und Stat, das wir darumb fast 

verderbt und villeicht zcu grosseren und swereren Artykeln gedrungen mochten werden, dann der here von 

Rosenbegk auszgezcogen hat, und zcu solchen hinfur nit komen mochten und sint des Irre, was fur das pest 

furzcunemen sey. Darumb lieben frunde pitten wir euch mit fleysse gutlich, Ir wollet uns ewren rat mittaylen, 

und wie Ir euch darInn halden wollet zcuerkennen geben und was ich dem von Sternberg von ewren wegen 

wyder antworthen solle. Ader ab ir ymselbst schreyben und anttwortten wollett, das sol euch von uns zcu gut wol 

gehaltten werde, uns last mich des ewer entliche anttworth pey tag und nacht wider wissen.“ (SOkA Cheb, 

Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2184/8). 
730

 „Als Ich Gestern von euch geriten pin und mich gepotten euch czu schikenn ein Abschrifft der anburt die die 

von Pilsen den vom Elbogen auf Ir schreiben haben gethanen, die ich euch hrin verslossen zu schicke. Auch 

dapei ein brief den mir mein ambtman von der Engelspurgk geschriben hat, den Ir wol vernemen werdet und 

euch wissen darnach zurichtten, wen mir solich antburt der von Pilsen etwas fremde ist und mich nicht wol weis 

darnach zurichten.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2184/9). 
731

 „Ewr schreiben, dem edlen herrn Mathesen unsern pfleger, gethan, das er dann auf ewer begern und 

meynung an uns bracht und sulch schrift horen lassen hat, die wir vernommen, und doryn ewr gunst und guten 

willen zu uns tragend eigentlich gemerckt haben, des ewern gnaden mit allen fleiss dancken und das, wo wir 

mugen, umb ewr gnaden mit allen williclich verdienen wollen.“ Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen 

Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf 

Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, Bd. 42, s. 112–113. 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 2, karton 2, sg. C37/5. 
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Asi nejvýraznějším politickým vystoupením Matesa Šlika na mezistátní úrovni tohoto 

období byla účast na smírčích jednáních mezi kurfiřtem Fridrichem a Jiřím z Poděbrad ve 

válce o města a hrady na českém území, které se v průběhu husitských válek ocitly 

pod saskou svrchovaností, stejně jako o zcizená česká léna na území Vogtlandu a Míšeňského 

markrabství. Vojenský konflikt vypukl po nástupu krále Ladislava na trůn v souvislosti s 

požadavky na restituci těchto držav. Dne 19. září 1455 po obsazení Mostu vojskem Jiřího 

z Poděbrad inicioval Šlik uzavření 14denního příměří mezi Čechy a kurfiřtem Fridrichem, ke 

kterému dne 21. září obě strany přistoupili.
733

 Na jednání Matesa do Mostu tvořili jeho 

doprovod jeho švagr Jorg z Bebenburku a Jan z Maltic.
734

 Příměří bylo však porušováno a 

spor o Most byl dočasně urovnán v dubnu 1456 lounským mírem, kterým se Fridrich do 

celkového vyřešení sporu hradu vzdal.
735

 K definitivnímu vyřešení konfliktu o příhraniční 

državy došlo až smlouvami uzavřenými v dubnu 1459 v Chebu.
736

 Z aktivit saské služby 

Matesa Šlika tohoto období je vhodné zmínit jeho pověřování rolí rozhodčího (obman) v 

různých pří mezi českou a saskou šlechtou, ketou ho pověřoval saský kurfiřt; v roce 1457 to 

byla pře o vzájemné nároky mezi Mikulášem z Lobkovic a Jindřichem Reussem ml. z 

Plavna.
737

 

Po smrti Ladislava Pohrobka byl Mates Šlik s ohledem na své vazby k Sasku mezi 

západočeskými šlechtici aktivním stoupencem kandidatury Viléma Saského, kurfiřtova bratra 

na český trůn. Vedle politické agitace v západních Čechách měl zajišťovat k podpoře 
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 Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König 

Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, 
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zcusamenkomen vnd das beslyssen vnd sulden morne den frede nah halden czwuschen Brux vnd Resinburg. 

Haben wir om gesagt den frede, erlange er dy dyng vnd schrybe is vns nach heynt zcu. Ergeben sich den dy 

sachen nicht, so wollyn wir morne zcu uwern gnadin rytin.“ 
735

 Jeden ze čtyř článků Lounského míru věnovaných městu Mostu zmiňuje i úmluvu zprostředkovanou Matesem 

Šlikem (Viz Stadbuch von Brüx bis zum Jahre 1526, bearb. von Ludwig Schlesinger, Prag 1876, č. 340, s. 148). 
736

 TRESP, Uwe, Das Fürstentreffen von Eger und die sächsisch-bömischen Beziehungen um 1459. In: Eger 

1459. Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und Ihren Nachbarn: Dynastische Politik, fürstliche 

Repräsentation und kulturelle Verflechtung. Cheb 1459 – Setkání panovníků Saska, Čech a jejich sousedů: 

dynastická politika, panovnická reprezentace a kulturní vazby. Hrsg. von André Thieme und Uwe Tresp 

(Saxonia. Schriften des Vereins für sächsische Landesgeschichte e. V., Bd. 13) Verlag Janos Stekovics, Wettin-

Löbejün OT Dößel 2011, s. 67–128 i s edicí obou smluv z 25. dubna 1459: Tamtéž, s. 119–128. 
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 Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarländer im Zeitalter Georg´s von 

Podiebrad (1450 – 1471), hrsg. von Franz Palacky, Wien 1860, s. 110–111. 
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wettinských nároků potřebné právní doklady.
738

 Přesto s ohledem na svoji pozici králova 

úředníka v Chebu a Lokti Šlik okamžitě akceptoval výsledek volby. Na konci května 1458 

zpravoval do Chebu svého švagra Kašpara Junkera o postupu krále Jiřího při uznávání 

královské volby na Moravě. Ve spojitosti s komunikační sítí zaujme, že hlavním zpravodajem 

Matesa v Praze je jeho bratr Mikuláš Šlik.
739

 Není omylem vyslovit tvrzení, že na uznání 

volby Jiřího z Poděbrad ze strany Chebu, ke kterému došlo i přes výzvy Jošta z Einsiedlu po 

kratším otálení na podzim 1458,
740

 se podílely zprávy dodávané do Chebu Matesem Šlikem. 

Dobré vztahy Šliků k husitskému králi podporuje i skutečnost, že Jiří během svých pobytů ve 

městě v letech 1459–1461 využíval pohostinnosti měšťanského domu Kašpara Junckhera, 

bývalého purkmistra a manžela Matesovy neteře Anny.
741

 Podíl Matesa Šlika je nutné 

předpokládat i na přípravě jednání předcházejících uzavření smlouvy z 25. dubna 1459 

v Chebu, ve které po předchozích dohodách ve Wunsiedlu uznali saští vévodové lenní 

svrchovanost českého krále Jiřího nad šedesáti panstvími ve vlastních zemích.
742

 Aktivní 

činnost Matesa Šlika je doložena i v přípravách revindikací
743

 majetku České koruny, když 

jeho podpis nacházíme pod vyhotovením nedatovaného soupisu měst a hradů nárokovaných 

na Sasku českým královstvím.
744
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 URBÁNEK, Rudolf, Kandidatura Viléma Saského na český trůn (1458–1459). In: URBÁNEK, Rudolf, Dvě 

studie o době poděbradské, Brno 1929, s. 153–154; o této velmi zajímavé epizodě není ovšem zatím nic bližšího 
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Cheb, Fasc. 4, karton 4, sg. 66/5). Otištěno se zkomolením jména pána ze Sansheimu v Urkunden und 

Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König Georgs von Böhmen 

(1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, Bd. 42, s. 251–252. 
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1962, s. 263–267: v roce 1462 došlo k podobnému vyrovnání s Braniborskem a v roce 1465 s Horní Falcí. 
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 Briefe und Acten zur österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaisers Fridrichs III., hrsg. von Adolf 

Bachmann, Wien 1885, s. 1. 
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 K významu diplomatických aktivit Matesa Šlika je pro úplnost zapotřebí připomenout, že v roce 1461 ho 

posílá s žádostí o mír ke králi Jiřímu tísněný Albrecht Braniborský, kterému hrozí válka s Jiřím, srov. Jiří 

JÁNSKÝ, Kronika česko-bavorské hranice IV, Domažlice 2004, s. 29–33. V dubnu 1462 slyšíme o Matesu 

Šlikovi na sjezdu v Mostě, kde se za českou stranu účastnil jednání mezi královstvím a Sasy o Lužici, srov. 

URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III., Věk poděbradský 4, Praha 1962, s. 519. Uwe Tresp ve svých výzkumech 

(Uwe TRESP, Zwischen Böhmen und Sachsen. Strategien der Familie Schlick zur Herrschaflichen 

Selbsbehauptung um 1500, Vortrag am 16. 6. 2006, am Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und 
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Příslušnost Matesa Šlika k České koruně, Chebu i Sasku vytvářela řadu 

komplikovaných situací, která byla obzvláště bizarní v období neustálých vojenských 

konfliktů.
745

 I když bylo asi běžnou realitou, že ráno švagr, kterého pisatel žádal o pomoc, se 

do večera mohl proměnit v zemského škůdce, proti kterému bylo nezbytné vytáhnout do pole, 

je někdy snaha o zhodnocení příslušnosti konkrétní osoby k nějaké straně velmi 

problematická. Takřka jako schizofrenní se například zdá být role Matesa Šlika a jeho 

vojenského oddílu v říšské válce mezi braniborským markrabětem Albrechtem Achillem a 

bavorským vévodou Ludvíkem Bavorským mezi lety 1458–1463, která skončila neúspěchem 

braniborského markraběte. Celý konflikt byl za prostředkování Jiřího z Poděbrad uzavřen 

Pražským mírem ze dne 22. srpna 1463. Zjednodušeně řečeno podstatou konfliktu byly 

ambice Hohenzollerna na získání moci ve Francích.
746

 Napětí se však prolínalo s dalším 

důležitým konfliktem, kterým bylo mocenské soupeření krále Fridricha III. se svým bratrem 

Albrechtem.
747

 Šlikovo jméno je k dispozici již v roce 1459 před začátkem vlastního tažení na 

seznamu osob, které poskytli vojenskou podporu markrabímu Albrechtovi Braniborsko-

Ansbašskému proti vévodovi Ludvíku Bavorsko-Landshutskému. Mezi těmito osobami 

dominují příslušníci saské a francké šlechty, např. Jindřich z Plavna a Jindřich Reuss z Gery, 

saský kurfiřt Fridrich. Pro tento účel měl poskytnout Mates Šlik po boku pánů z Plavna a 

Gery, kteří poskytli po 50 koních, 20 koní.
748

 Účast v táboře Albrechta Achilla, 

                                                                                                                                                                                     
Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig) upozornil na skutečnost, že vedle oficiální diplomacie se 

Mates Šlik, tento nedotknutelný diplomat, věnoval i zpravodajské službě, v rámci které udržoval síť početných 

informátorů. 
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2001, s. 169–201; TRESP, Uwe, Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und 

Heereorganisation im 15. Jahrhundert. Paderborn–München–Wien–Zürich 2004. 
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 URBÁNEK, Rudolf, Věk poděbradský 4. Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad. Léta 1460–1464, Praha 

1462, s. 464nn; KRIEGER, Karl-Friedrich, Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218–1291) do 

Friedricha III. (1415–1493), Argo 2003, s.189–191;  
747

 KRIEGER, Karl-Friedrich, Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218–1291) do Friedricha III. (1415–

1493), Argo 2003, s. 184–189. 
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des deutschen Mittelalters: einen Monatsschrift, 1, 1832, s. 269–270 (Dostupné z www 
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podporovaného králem Fridrichem, zajisté souvisí právě se spojenectvím markraběte se 

saským kurfiřtem Fridrichem II.
749

 Ukazuje se tak, že kromě zmíněných Plavenských byl 

právě Mates Šlik, alespoň v první fázi konfliktu nezanedbatelným stoupence braniborské 

strany.
750

 Pro město Cheb bylo podstatné, aby vojenským tažením neutrpělo Chebsko, v 

tomto duchu se obracelo na Jindřicha II. z Plavna, aby se při tažení na pomoc Albrechtovi 

vyhnul Chebsku, ve stejném duchu vyzýval roku 1460 král Jiří saského kurfiřta Fridricha.
751

 

Nicméně zapojením se do konfliktu na braniborské straně ocitl se Šlik v této otázce 

jednoznačně na straně saské, tedy na opačné straně než ke které se přiklonil král Jiří, Lev z 

Rožmitálu či Burian z Gutštejna.
752

 Z důvodu značné přesily česko-bavorského vojska se 

braniborský markrabě neodvážil k rozhodujícímu střetu. Na podzim 1461 to byl právě Mates 

Šlik, který byl spolu s Joštem z Einsiedlu vyslán Albrechtem Braniborským do Prahy s 

nabídkou míru, a to krátce před tím, než vůči Albrechtovi vypravil opovědný list král Jiří.
753

 

Je do jisté míry otázkou, za jakou stranu byl Mates Šlik k Jiříkovi vyslán, protože již o rok 

později zastupoval vedle Jana Zajíce z Házmburka, Jošta z Einsiedlu, Jana z Kolovrat a 

Hermanna Sirotka, mosteckého purkrabího, za královskou stranu na sjezdu o Lužici v 

Mostě.
754

 Již výše bylo zmíněno, že přímo v braniborských službách působil Matesův bratr 

Mikuláš.
755

 

V polovině 60. let byl Mates Šlik zavedeným královským úředníkem 

zprostředkovávající běžnou agendu, jak dokládají missivy, ve kterých je ze strany krále 

prostřednictvím chebské rady pověřován běžnými úkoly (doprovod poselstva mezi českým 

královstvím dvorem Albrechta Achilla, braniborského kurfiřta v roce 1466; zabránění loupeží 
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 Urkunden Brandeburg s. 290, dostupné z www: http://www.vdu.uni-
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na silnicích v kraji v témže roce).
756

 Vznik Jednoty zelenohorské v listopadu 1465 zvýšil 

napětí v regionu Chebska a Loketska. Během první poloviny 60. let se také opět 

zkomplikovala situace Plavenských, za jejímž vyhrocením stál letitý spor pánů z Plavna s 

jejich many započatý v první polovině 50. let. Vleklý spor byl vyhrocen na počátku roku 1466 

rozsudkem krále Jiřího, zabavit Jindřichům z Plavna Plavno. Exekucí byli pověřeni sasští 

vévodové, kteří ji ochotně provedli, což vedlo v otevřenou válku Plavenských se Sasy.
757

 Do 

konfliktu byl zatažen celý region včetně Chebu a Šliků.
758

 Situace se výrazně zkomplikovala 

klatbou uvalenou na krále Jiřího dne 23. prosince 1466 a zejména s dvojkrálovím od roku 

1469. V dochované chebské korespondenci roku 1466 až 1468 se tato skutečnost nijak 

neobráží. Po zvolení Matyáše Korvína českým králem 3. května 1469 se ocitlo Chebsko, 

zachovávající věrnost králi Jiřímu, pod velkým tlakem zejména od papežské kurie, 

bezprostředně pak bylo již od předchozího roku vystaveno vojenským výpadům zahraničních 

interventů, stoupenců Zelenohorské jednoty i katolických stoupenců poděbradské strany.
759

 

Na počátku vleklého válečného konfliktu, jehož součást tvoří i válka o Loket na jaře 1471, 

stála agrese Jindřicha st. z Plavna. V opětovné při s Plavenskými byl již od počátku roku 1469 

Mates Šlik, který pro Cheb představoval významného spojence, jak dokládá například 

pořádání pravidelných schůzek v Lubech, Chebu za účasti dalších strategických partnerů z 

okolí; v lednu 1469 byl projednáván termín a místo schůzky, která by se uskutečnila za 

přítomnosti Konráda Metsche, amptmana z Voigtsbergu.
760

 Jindřich z Plavna vznesl na 

Matesa žalobu, kterou projednával legát Lorenzo Rovarella.
761

 Někdy z února roku 1469 je 

dochován text obhajoby, kterou Mates Šlik čelil obviněním vzneseným vůči němu a jeho 

synovi Mikulášovi v devíti obsáhlých článcích.
762

 Jindřich z Plavna vinil Šliky mj. ze zajetí a 

plenění svých poddaných z Andělské hory Šlikovými poddanými ze Sedlce, kterýžto akt 

interpretoval Mates jako oprávněnou obranu. Dalším bodem byly nároky Plavenských na ves 

Čistou (Lauterbach) Jindřichem z Plavna, které Mates odmítal, protože Čistou pokládal za 

součást Loketského kraje. Jedním z bodů žaloby bylo zadržení Viléma z Ilburka Matesem 
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Šlikem, z čehož je zřejmé usuzovat na přetrvávající nenávist ze 40. let. Asi nejvíce zaujme 

poslední bod, ve kterém je Mates viněn ze spojenectví se Saskem, kterým měl být Plavenský 

poškozen, čímž je odkazováno na souvislost s konfliktem sasko-plavenským.
763

 Ve výsledku 

však Mates všechna obvinění odmítnul a označil naopak Plavenského za původce nesváru ve 

všech bodech obžaloby. Možná ještě zajímavějším dokumentem z počátků konfliktu je 

protokol o výslechu Lorenze Smida, Caspara Lochnera, Janka, Jana a Taschnera, kteří byli 

zajati při přepadení Ostrova a vyslýcháni z činů namířených proti Šlikům.
764

 Dne 25. května 

1469 proběhla v Lubech schůzka mezi zástupci města a Matesem, kde byl projednáván další 

společný postup. Na druhý den zaslal Mates do Chebu varování o sbírání nepřátelského 

vojska u Teplé. Za původce organizace tohoto útoku, který se krátce na to obrátil proti statků 

kláštera ve Valdsasích, byl označen Burian z Gutštejna.
765

 Vyslanec Chebu u dvora uherského 

krále Matyáše Jan Hausner jednal na podzim ve Vídni s královým kancléřem, Janem, 

arcibiskupem ostřihomským o prodloužení příměří s Jiřím z Poděbrad, kterého bylo dosaženo 

do konce dubna 1470. Město Cheb usilovalo o oddálení aktu holdu uherskému králi, jehož 

neuznání přineslo městu a kraji hrozbu obnovení interdiktu.
766

 V této souvislosti zaujme v 

Hausnerově relaci z Vídně zejména zpráva, ve které informoval Chebské o důvěrném jednání 

Mikuláše Šlika s Janem Vitézem, ostřihomským arcibiskupem a řezenským světícím 

biskupem Janem Hieropolským. Mikuláš Šlik měl vznést požadavek svého bratra Matesa na 

legáta a krále od saských panovníků, že prý není povinován holdem králi, protože je chebský 

pflegár a Loket drží jako zástavu. Hausner vyjádřil s požadavkem Šlika nesouhlas, který 

zaslal do Chebu. Přestože však na této úrovni vzbudil požadavek spíše nepochopení, je velice 

pozoruhodný. Na jednu stranu se v té situaci mohlo jednat o pokus Matesa vyhnout se holdu 

krále Matyáše a zůstat i nadále na straně Jiřího, což je postup analogickým s lavírováním 

chebské rady vůči uherskému králi. Nebo se zde setkáváme s prvním dokladem pokusu Šliků 
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o uplatnění zvláštního, výsadního postavení vůči centrální moci.
767

 

Na počátku roku se situace ještě více vyhrotila. Na Cheb byl činěn nátlak ve věci 

vyhlášení opovědi vůči králi Jiřímu pod hrozbou interdiktu. Na Loket i na Chebsko bylo 

chystáno vojenské tažení Čechů již v únoru 1470.
768

 Přesvědčivost těchto argumentů dokládá 

list Jana z Krumlova, pražského administrátora, řezenskému biskupovi Janovi Hieropolskému 

z 30. května 1470, ve kterém žádá zmíněného, aby přinutil jmenovitě Matesa Šlika, Chebské a 

Loketské k zřeknutí se Jiřího z Poděbrad pod hrozbou církevních trestů.
769

 Výsledkem nátlaku 

bylo vydání zajímavého dokumentu, kterým je opovědný list Chebu vůči králi Jiřímu.
770

 

Kompromisní dikce tohoto listu a zdráhání se ho vydat Janovi z Krumlova měly za důsledek 

opětovné vynesení interdiktu nad Chebem.
771

 Město Cheb se tak krále Jiřího zřeklo nadvakrát, 

poprvé 15. ledna 1470 zřeklo, po druhé tak učinilo 31. srpna 1470 spolu s chebskou 

šlechtou.
772

 

Politicky složité období se dotklo Matesa Šlika i v osobní rovině. V září 1470 zemřela 

jeho manželka paní Kunhuta Šliková, rozená ze Seinsheimu.
773

 Informace o tom je k dispozici 
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v missivu uloženém v chebském archivu, ve kterém Mates z Lokte do Chebu kromě 

záležitosti záštím města proti se Šliky spřízněné rodině Ruduschů psal v jeho druhé části, že 

se dostaví do města, aby pohřbil svoji manželku, až k tomu dostane příslušný dispens z 

interdiktu, o který již požádal do Prahy. V závěru dopisu stojí za povšimnutí formulace, 

ukazující na hluboké pohnutí muže, vysíleného starostmi a oslabeného ztrátou blízké osoby a 

celkové nepřízně doby. Je doslova příznačné, že možná náročnější životní období Matesa 

Šlika teprve čekalo. V otázce pohřbu Kunhuty Šlikové nejsou známy další podrobnosti, pouze 

z existence náhrobního kamene dochovaného v kostele Zvěstování Pany Marie v minoritském 

klášteře v Chebu, je patrné, že dispens byl za účelem pohřbu udělen. 

 

3.6. Mates Šlik a strategie budování pozemkové držby rodu 

 

Avizovanou složitou životní etapou v životě Matesa Šlika je zápas o Loketsko, 

dějepisci datovaný do let 1471–1506. Pro pochopení výkladu této etapy i s ohledem na to, že 

se v ní v roce 1471 jednalo i o možnosti odchodu Šliků z Loketska, je vhodné stručně shrnout 

otázku strategie budování pozemkové držby rodu., jejíž základní trend kumulace a scelování 

pozemkové držby zcela spadá do kontextu trendu doby.
774

 Regiony Chebska a Loketska a 

jejich nejbližší okolí se nacházely na pomezí hranic několika států a historických území 

(České království, Markrabství Míšeňské, Vogtland).
775

 Mates Šlik rozšiřoval pozemkovou 

držbu vedle českých držav i za hranice země do Markrabství míšeňského – i když zde je 

velmi podstatné znovu zmínit, že jím držené statky na území dnešního Saska historicky 

spadaly do rámce tzv. zahraničních lén České koruny (Voigtsberg, Stollberg, Schöneck). 

Uvedená skutečnost by tak neměla vnést pochyby do otázky, kam rod Šliků zemsky příslušel. 

Pravdou sice je, že minimálně do chebských smluv z roku 1459 nebyla faktická příslušnost 

(nikoliv právní) jednotlivých hradů a držav k tomu či onomu státnímu celku zcela zřejmá. V 

případě Voigtsbergu ke ztrátě došlo již v roce 1358. Ovšem s ohledem na skutečnost, že se i 

po roce 1459 Šlik soustředil na državy v českých zemích a mimo ně výhradně na zahraniční 

léna České koruny, je jeho zemská příslušnost k České koruně i přes silné vazby k Sasku 

nepopiratelná. Další faktor, který určitě hrál důležitou roli při vývoji strategie pozemkové 
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držby, je skutečnost, že rod původně pravděpodobně pocházel z Adorfu ve Vogtlandu, 

historického území na pomezí dnešního Bavorska a Saska, položeného západně od české 

hranice, které bylo od 13. století zájmovou sférou okolních sousedů markrabí míšenských 

z rodu Wettinů a českých králů. Konečně i ves Adorf náležela k správnímu celku panství 

Voigtsberg, bývalému zahraničnímu lénu České koruny. 

Zástavy chebského purkrabství a loketského purkrabství získané Kašparem Šlikem 

v roce 1430 a 1434 se v důsledku historického vývoje staly pro rod nejzásadnějšími ze všech 

Kašparových úspěchů ve službách říšských panovníků. Z dochovaných opisů zástavní listiny 

k Loketsku je patrné, že Šlikové obdrželi hradní zboží, město Ostrov, lenní vrchnost a 

královská práva, dále pak sekularizované statky: Hroznětín, který byl v majetku tepelského 

kláštera, šemnické zboží původně náležející oseckému klášteru a s ním sousedící Andělskou 

horu.
776

 Význam loketské zástavy ještě vzrostl po smrti Kašpara v roce 1449, kdy se 

rozplynuly vyhlídky na další majetkové zisky v Čechách i za hranicemi. Loketsko se tak 

postupně přeměnilo v důležité šlikovské panství. Území tvořilo v této době složitý komplex, 

ve kterém se vyskytovalo několik vlivných subjektů: několik lenních samostatných systémů 

(lenní systémy nothaftské, leuchtenberské, plavenské a saské), město Loket a zástavní páni 

Šlikové, kteří podle udělení spravovali úřad loketského purkrabího a zástavně drželi i některé 

konkrétní statky v Loketsku. Šlikovská pozemková politika druhé poloviny 15. století 

v Loketsku byla doposud charakterizována jako politika proměny zástavní držby ve 

svobodné panství,
777

 jejímž průvodním znakem byly nepřetržité konflikty a napětí mezi 

zástavními pány hejtmanského úřadu a subjekty manské soustavy a města Lokte.
778

 

Tradovaný závěr je však značně zjednodušující, protože přítomnost Šliků na Loketsku měla 

celou řadu fází.  

Výchozí situace Matesa Šlika na počátku rodové vlády nebyla žádným způsobem 

jednoduchá. Mocný bratr náhle zemřel a zanechal po sobě dědictví, které nebylo v žádném 

případě jisté. Nashromážděný majetek a výsady byly primárně určeny pro osobu Kašpara 

Šlika a jeho dědice – nedospělé syny a dcery. Následnictví v sekundogeniturní linii z ničeho 

nevyplývalo. Přesto se Matesovi Šlikovi podařilo majetek udržet a od určité chvíle se snažil 

zajistit strategicky významnější držbu Loketska pro své potomky, zatímco méně důležité 
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državy, byť reprezentativnějšího charakteru (Chebsko, Holíč), zůstaly v rukou primogenitury 

rodu. Za správy Matesa Šlika prodělávala šlikovská doména v rámci Čech další územní vývoj. 

Chebské úmluvy přinesly řadu důsledků pro šlikovskou příhraniční držbu: Nejdek, Luby a 

Schöneck. Nejdecké panství s manstvím, léno České koruny, které nepatřilo do svazku 

loketského kraje, které se později stalo sídlem Matesova synovce Michala Šlika, zakoupil 

Mates Šlik v roce 1446. K Loketskému kraji byl Nejdek připojen králem Jiřím až v roce 

1462.
779

 Listinou datovanou jen o pouhý den později 24. října 1462 v souvislosti s 

osvobozením obyvatel loketského kraje od královské berně postoupil Jiří Matesovi Šlikovi 

hrad Hartenberk, který vyplatil od Albrechta Maleříka, a zároveň mu připojil k Loketsku 

zmíněný Nejdek a Hroznětín, který byl Zikmundovou samostatným zbožím zastaveným vedle 

Loketského kraje stejnou zástavní listinou.
780

 O rok dříve se Šlikové ve prospěch krále zřekli 

Andělské hory a šemnického zboží, přičemž výše zmíněné transakce znamenaly v začlenění 

nezávislých celků Nejdku a Hroznětína do Loketského kraje jeho sjednocení na bázi zástavy a 

spolu se získáním Hartenberka posun šlikovské držby z východu na západ, tedy její přiblížení 

k Chebsku a Schönecku.
781

 V této souvislosti je nutné poznamenat, že Jiřího listiny potvrdily 

stav, že na bratrovo dědictví má nárok i Mates. 

Již 20. dubna 1461 potvrdil saský vévoda Fridrich držbu lén Schönbach/Luby a 

Vallhof/ Lesná, jejich držiteli Matesu Šlikovi, který je měl držet již od Fridrichova 

předchůdce, kterým je pravděpodobně myšlen Fridrich, lantkrabí durynský († 1440). Tímto 

vročení by se držba dala datovat do období šlikovských zisků Schönecku (1437) a 

Voigtsbergu (1439). Potvrzení držby zohledňuje obnovení příslušnosti lén k Českému 

království vyplývající z chebské smlouvy.
782

 Tento údaj je však zapotřebí konfrontovat s 
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dokladem, že ještě po chebských smlouvách z roku 1459 jsou obě léna vedena jako léna 

Reussů z Plavna, podléhající saskému panovníkovi.
783

 Jelikož však alespoň pro Lesnou 

existují prameny dokládající její užívání Matesem již k roku 1450,
784

 není pochyb o tom, že 

Šlikové zmíněných dvorů nějakým způsobem skutečně užívali. I přes absenci známých 

pramenů nabízí se v této souvislosti vysvětlení, zda užívání těchto statků nemohlo souviset s 

příbuzenským spřízněním s Reussy z Plavna v roce 1443, či zda se nejednalo v soupisu lén 

pouze o jejich pojmenování po rodu, který je v minulosti držel.
785

 Naproti tomu jisté je, že již 

roku 1472 v rámci dělení jsou obě léna spolu s Schöneckem a Hartenberkem přiřčena jako díl 

Václava Šlika primogenituře šlikovského rodu, z čehož vyplývá, že již před tímto rokem 

musela být Matesem získána.  

Z uvedeného vyplývá, že přelomovým obdobím v cizelování koncepce majetkové 

držby a sociálního postavení rodu byly roky 1459 a 1461/1462. Revindikace královského 

majetku rozchváceného za husitské revoluce, jejichž náznaky je možné spatřit již po uznání 

Zikmunda českým králem,
786

 započaly v plné míře až za Ladislava Pohrobka, byly ve vztahu 

k Sasku ukončeny na sněmu v Chebu v dubnu 1459. 

V této souvislosti uvedu krátký exkurz, který může nebo nemusí v sobě nést určitou 

analogii s vývojem na Loketsku. Již Petráň upozornil na skutečnost, že úsilí o budování 

sceleného panství u Půty z Častolovic je analogické k trendu vytváření držav nové 

aristokracie v západních Čechách.
787

 V  roce 1459 došlo k povýšení Kladska na samostatné 

hrabství císařem Fridrichem III., za kterýmžto aktem stálo úsilí Jiřího z Poděbrad. V tomto 

kontextu se nabízí otázka, zda rodovou strategii aplikovanou husitským králem v Kladsku
788

 

se nepokusili kopírovat Šlikové na Loketsku. Paralelou je zde totiž fungující manská 
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soustava.
789

 Srovnání situace na Chebsku a Loketsku se situací v Kladsku přináší kromě řady 

dílčích odlišností mnoho zajímavých paralel, z nichž zaujmou zejména dvě. Jmenování Půty 

III. z Častolovic královským hejtmanem v Kladsku v roce 1422
790

 a zejména jeho aktivní a 

pro kraj pozitivní působení v této úloze, které v následujících letech v bojích s husity 

vytvořilo předpoklad pro posílení jeho zdejší pozice ve 30. letech. Zastavení Minsterberska 

Půtovi v roce 1429 bylo předzvěstí obdobného postupu v Kladsku. V červenci 1431 získal 

Půta od Zikmunda do zástavy město a hrad Kladsko, Landek, Kladskou Bystřici, hrad a město 

Frankenštejn, Radkov a statky cisterciáckého kláštera v Kamenici.
791

 Kladsko i Minsterbersko 

však se v panství udržet po smrti Půty v roce 1437 nepodařilo pro vysokou zadluženost 

dědictví. V roce 1440 bylo získáno Hynkem Krušinou z Lichtenburka, od jehož syna Viléma 

je roku 1454 zakoupil Jiří z Poděbrad.
792

 Zřejmě – listina se nedochovala – dne 24. června 

1459 povýšil Jiří Kladsko na hrabství, jakožto prostředek pro společenský vzestup jeho 

synů.
793

 Ve srovnání s Loketskem a Chebskem zaujme právě podobný osud zástavy 

královského majetku, který v několika etapách prodělává emancipaci. Rozdílem je ovšem 

pozice Půty, který se do spojení s Kladskem dostal o dekádu dříve a v rámci obrany proti 

nepříteli si vydobyl pozitivní pozici. Dříve než se v době míru mohly mezi ním a kladskými 

objevit tenze Půta zemřel. Proměna na hrabství proběhla v zájmu samotného krále až od 20 let 

později. Šlikové naproti tomu na Chebsku neměli šanci aspirovat na víc než je titul chebského 

pflegára – i s obhájením pravomocí královského správce vůči městu měli zejména ve druhé 

polovině 15. století značné problémy – a proto svoji pozornost zaměřili na Loketsko. Zde 

však jejich vláda byla kontinuální a proto zde vzniknul prostor pro eskalaci napětí. I možná 

inspirace povýšením Kladska na hrabství připadá dle mého názoru minimálně v úvahu. Na 

možnou souvislost s aktem krále Jiřího v Kladsku by snad mohl poukazovat vznik dalších 

potvrzení hraběcího titulu, která vydal v roce saský vévoda Fridrich II. a markrabě 

braniborský Fridrich v roce 1460 bratřím Matesovi, Jindřichovi, Mikulášovi a Františkovi 
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Šlikům za Lažan, pánům z Holíče.
794

 Do počátku let 1459 a 1460 navíc spadají také územní 

změny v držbě Šliků, které vycházejí ze změn souvisejících s Chebskými úmluvami. Zmíněné 

úpravy mají společného jmenovatele, kterým je scelování správních celků panství (např. 

Luby, Hartenberk, Schöneck). Dále se jedná o pokusy Šliků ovládnout výběr berně na 

Loketsku, které ovšem skončili neúspěchem, když Mates a Václav jsou nuceni vyhlásit dne 7. 

března 1461 listinou rozsudek krále Jiřího ve sporu Matesa a Václava Šliků s many, městem a 

obyvateli Loketska, že loketští nejsou povinni Šlikům odvádět berni a daně a že král Jiří 

neodsouhlasil listiny císaře Zikmunda, podle kterých by Loketští Šlikům tyto dávky měli 

odvádět. Kompenzací však bylo, že král již 15. května 1461 vydal majestát, kterým Matesovi 

Šlikovi Zikmundovu listinu na Loketsko potvrdil.
795

 Navržená hypotéza však obsahuje 

slabinu, kterou představuje vývoj 70. let, ve kterých rozhoduje nejen o prodeji Lokte, ale 

následně o jeho udržení alespoň jako zástavy. Aspirace na něco víc je pro toto období sotva 

předpokladatelná. 

Pro pochopení kontextu pozemkové strategie rodu je nutné připomenout, že Šlikové 

disponovali také držbou na území Markrabství míšeňského (zástavní držba hrad a panství 

Stollberg v Krušných horách v letech 1447–1473) a na území Vogtlandu (zástavní držba 

hradu a panství a úřadu Voigtsberg s hradem Hoheneck a s městy Oelsnitz a Adorfem v letech 

1439–1446, držba Schönecku v letech 1437–1499).
796

 Přičemž je v rámci rekapitulace 

zapotřebí připomenout, že držba Voigtsbergu byla kontinuálně vystřídána držbou Stollbergu; 

vlastní Voigtsberg však zůstal ještě v dalších letech pro Matesa Šlika destinací, kterou 

nepouštěl ze zřetele, jak se ukázalo při jednání se saskými panovníky v roce 1471. Tehdy se 
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Mates snažil v tuto držbu opět vstoupit, když se Sasy jednal o prodeji loketské zástavy. Jeho 

záměr byl zcela pochopitelný, protože v případě úspěchu by docílil vytvoření prakticky 

kompaktní držby skládající se právě s Voigtsbegu, Schönecku, Hartenberku, Lubů, vše v 

přímém sousedství s Chebskem. Neúspěch celého záměru v roce 1471 pro něj znamenal 

přehodnocení situace a zřejmou rezignaci na budování rodové enklávy v tomto prostoru, jakož 

i na území Vogtlandu a Míšeňského markrabství. Schöneck, Luby a Hartenberk v rámci 

rodového dělení v roce 1472 postoupil spolu s úřadem chebského pflegára synovci Václavovi 

a o rok později prodal i Stollberg, který po neúspěchu s prodejem začal představovat příliš 

vzdálenou destinaci od Loketska, které se pro něj a jeho syny stalo prioritou. Stollberg však v 

průběhu 26 trvající držby nepředstavoval pro Matesa jen přestupní stanici na cestě k jinému 

panství, jak dokládá již zmíněné dlouholeté užívání predikátu pana na Stollbergu a stavební 

činnost v místním kostele Panny Marie.
797

 

V souvislosti s držbou příhraničních statků, jmenovitě Schönecku, je nezbytné také 

zmínit zjištění z mé diplomové práce, které tvoří podstatný poznatek pro hledání odpovědi na 

otázku vyrovnání se Matesa Šlika s nároky jemu svěřených sirotků, synů jeho bratra Kašpara. 

Konfirmace zástav nacházejících se na území Vogtlandu a Míšeňského markrabství vydávané 

Šlikům po smrti kurfiřta Fridricha II. reflektují jednak změnu situace vyplývající z chebských 

smluv 1459, tj. že všechny statky jsou zahraničními lény Českého království,
798

 jednak je z 

výčtu osob, kterým je potvrzení vydáváno možné vyčíst, že právě v letech 1465 a 1466 došlo 

zřejmě k prvnímu dělení, nebo alespoň rozdělení správy nad šlikovskými državami a 

rozdělení poručnictví nad Kašparovými syny Václavem a Zikmundem mezi Matesa a jeho 

bratra Mikuláše. Tento závěr vyplývá z konfirmace držby Schönecku, který byl v roce 1465 

potvrzen Matesovi Šlikovi a oběma Kašparovým synům; v konfirmaci téže držby vydané 

následujícího roku však osoba Zikmunda již schází.
799

 Tento stav potvrzuje i první dochované 

šlikovské dělení z roku 1472, ve kterém Zikmund a jeho strýc Mikuláš vystupují jako držitelé 

mimočeských držav Holíče a Kreuzensteinu a „Nairen“. 
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Další tři již písemně zaznamenaná rodová dělení po té spadají do kontextu dalšího 

vývoje rodové držby v návaznosti na politickou konstelaci daného regionu. První doložené 

dělení z roku 1472
800

 je zásadním vyrovnáním mezi šlikovskou primogeniturou a 

sekundogeniturou v Čechách, které spadá do doby, kdy Mates Šlik hledal novou strategii 

rodové držby, po krachu prodeje Loketska. V dalším výkladu se budu snažit představit 

hypotézu, jak podstatnou roli sehrál tento akt v událostech roku 1473. 

Zmíněné vyrovnání mezi poručníkem Matesem a jeho synovcem Václavem proběhlo 

způsobem, že Václav Šlik získal úřad chebského purkrabího, Wallhof (Lesnou, Wald), 

Hartenberk (Hřebeny), Schöneck a Luby (Schönbach). Mates Šlik naproti tomu podržel 

Loketsko, Stollberg, nárok na polovinu židovské daně města Norimberku a zmiňovaný dvůr 

v Chebu na Předhradí. Podstatnou položkou jeho podílu byly všechny dluhy, učiněné na vůči 

jeho bratru Kašparu Šlikovi: závazky Benátčanů, zápisy na hrabství Bassano, dluh vévody 

milánského, zápis Wenden a dluh Sebastiana Peyersdorfera z Thöllingu a Heinricha 

Paulsdorfera. Za dluhem vévody milánského je dle výše uvedeného výkladu možné spatřovat 

případný nárok na panství „Confluentia“. Nárok na část meklenburského vévodství Wenden z 

roku 1437 zůstává zatím nejasný, jisté je však, že náleží do stejné skupiny listin, za nimiž 

stálo úsilí o získání držby spojené s určitým titulem. Analogickým případem byla snaha o 

získání hrabství Toggenburg z roku 1437, se kterým Kašpar Šlik neúspěšně vystoupil, 

přičemž roku 1439 byl na tento nárok nucen rezignovat. Není jistě náhodné, že k rezignaci 

došlo poté, co Kašpar již držel panství Holíč. Z výše uvedeného důvodu se hrabství 

Toggenburg také nenachází mezi nároky na případný zisk v dělení z roku 1472. Naproti tomu 

neexistuje zatím doklad, že by se Šlikové pokusili nárok uplatnit na Wenden, ale s ohledem na 

potřebu jeho zaznamenání v podělení a s ohledem na výše uvedenou epizodu, když si Mates 

Šlik v roce 1473 listinu za neznámým účelem vyžádal z chebské úschovy, je možné určitý 

pokus či alespoň záměr vedoucí k zisku alespoň předpokládat. 

Poněkud lepší informace jsou k dispozici o uplatňování nároku na norimberskou daň a 

uplatňování téhož ve věci dluhu po Heinrichu Paulsdorferovi. Oboje kauzy mají společného 

jmenovatele, kterým jsou zjevné rozpaky vyšších instancí rozhodujících o nároku, do jaké 

kompetence rozhodování v těchto oblastech spadá na jedné straně, na druhé straně zjevná 

snaha Šliků těchto kompetenčních nejasností využít ve svůj prospěch. Záležitosti norimberské 

daně zapsané Kašparovi Šlikovi v roce 1434 jsem se stručně zabýval ve své diplomové 
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práci.
801

 Novým poznatkem učiněným do současné chvíle je dohledání dokladů o tom, že i po 

smrti Kašpara se Matesovi Šlikovi dařilo 200 zl. z této daně minimálně v letech 1449–1462 

pravidelně inkasovat.
802

 Spor o vyplácení této daně Matesovi, probíhající v letech 1476–

1477,
803

 demonstruje nejasnost panující v otázce, kdo je Šlikovým pánem. Když císař Fridrich 

zakázal v roce 1476 další vyplácení daně, směřoval příkaz k zajištění tohoto zákazu na saské 

panovníky, na které se však Mates obrátil o podporu. Ze pře projednávané před komorním 

soudem v Praze mezi Sasy a Šliky v roce 1480 je známo, že s požadavkem u Arnošta a 

Albrechta nepochodil a byl poslán s touto záležitostí k českému králi Vladislavovi.
804

 

V případě zmíněného nároku na úhradu dluhu po Heinrichovi Paulsdorferovi se 

problém příslušnosti týkal střetu zájmů císaře Fridricha III. a českého krále ve věci 

podřízenosti říšských léna na území Českého království. Ve věci splátky zmíněného dluhu 

byla ze strany Šliků podniknuta snaha získat do držby tzv. Paulsdorferská léna
805

 na Chebsku 

a v Loketsku. Jejich požadavek byl podporován králem Vladislavem, který v roce 1477 

Matesovi Šlikovi a jeho synům Mikuláši, Jeronýmovi a Kašparovi zapsal soubor odumřelých 

lén Koruny české po Heinrichu Paulsdorferovi.
806

 Jeho dědici se dožadovali svého nároku u 

císaře Fridricha, který argumentoval tím, že Paulsdoferská léna jsou léna říšská, a požadoval 

jejich vydání Paulsdorferům.
807

 Král na to reagoval pozastavením držby Šlikům a celá 

záležitost byla několik následujících let řešena. K rozhodnutí došlo až roku 1483, když král 
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Vladislav držbu lén Matesovi a synům opět potvrdil.
808

 Paulsdorferové se však svého nároku 

nevzdali a opakovaně se ho dožadovali.
809

 Na sporu stojí za povšimnutí zejména aspekt 

státoprávní spočívající v interpretaci zmíněných lén jednak jako lén říšských a z toho 

vyplývající podřízenost císaři Fridrichovi III., jednak jako lén koruny české, které podléhaly 

pravomoci českého krále.
810

 

V kontextu pojednávaného dělení z roku 1472 stojí za povšimnutí zmínka o rozdělení 

pohledávek mezi „českými“ a „rakousko-uherskými“ Šliky. V debatě o úhradě 

nejmenovaných dluhů požadovaných po Šlicích a zisků z pohledávek navrhovali Zikmund a 

Mikuláš řešení, aby jak dluhy, tak pohledávky byly samostatnou záležitostí každé z větví. Což 

bylo v rozporu s názorem Matesa Šlika, který navrhoval a nakonec prosadil, aby dluhy byly 

placeny společně.
811

 Tímto byla omezena možná odstředivá síla držitelů panství v Rakousku a 

Uhrách. 

Dvojí rodové dělení z období před rokem 1487 a z roku 1489 spadá do kontextu zcela 

odlišné situace, kdy zápas o loketskou držbu již zcela ležel na bedrech Matesových synů, 

zejména Jeronýma Šlika, neméně impulsivního Mikuláše a Kašpara Šlika. Zatímco první z 

dělení proběhlo krátce před Matesovou smrtí.
812

 Podle něj Jeronýmovi, pověřeným do té doby 

vládou nad rodem,
813

 připadla držba Ostrova. Mikuláš Šlik obdržel Falknov a v Kašparových 

rukou zůstalo panství a město Loket. Již dva roky po smrti Matesa Šlika proběhlo dne 31. 
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července 1489 další dělení,
814

 které definitivně potvrdilo tři hlavní větve šlikovského rodu: 

Mikuláš Šlik a jeho dědicové získali markrabský dům na Lokti, zámek a trh Falknov, 

Jindřichovice (Heinrichsgrün), Ostroh (Seeberg) a Nejdek (Neudek) a Lužec (Kamersgrun). 

Mikuláš s tímto také získal všechny dluhy na tomto dílu. Jeroným Šlik s dědici dostal na 

loketském hradě dvě stavení s kuchyní a sklepem, město Loket s poddanými, vší vrchností, 

glejty, cly, užitkem, úroky a soudnictvím, desátky, hutě v branách Lokte a hradní zboží. Dále 

mu připadly Karlovy Vary s příslušenstvím, cly, zařízeními a městskými daněmi a právem 

vyplatit Kynšperk.
815

 Kašpar a jeho dědicové obdrželi na hradě Lokti tzv. Červenou komnatu, 

města Ostrov (Schlackenwerd) a Hroznětín (Lichtenstadt), dále Mírovou (Münchhof) a cla v 

Ostrově a v Radošově. Společným nárokem všech bratří zůstala Paulsdorferská a plavenská 

léna. Zmíněné rozdělení již reflektovalo jinou situaci, jednalo se vědomí, že Loketsko je 

hlavním rodovým panstvím, v jehož čele stojí jeden vládnoucí pán. 

 

3.7. Zápas o Loketsko 

 

Elfie-Marita Eibl v úvodu své studie o zpracovávání listinného a aktového materiálu 

Hlavního saského státního archivu pro příslušný svazek Regest Imperií použila Droysenova 

přirovnání, že v archivech se nenachází historie, nýbrž zde leží projednávané státní a správní 

záležitosti v celé své neutěšené šíři, které jsou historií asi tolik, jako jsou barevné šmouhy na 

paletě obrazem. Badatelka použila pro zhodnocení archivního materiálu pozitivnějšího 

termínu „bezbřehá hojnost“ a doplnila Droysena připomenutím, že šmouhy na paletě již 

dávno znamenají obraz a archivní materiály jsou pro historika kamenolomem, který mu slouží 

k tomu, aby z nového materiálu mohl dělat historii.
816

 Toto zamyšlení velmi výstižně 

charakterizuje práci historického bádání o tématu šlikovského rodu, jmenovitě o stěžejním 

tématu Loketska. Stejně jako v pojednání o Kašparu Šlikovi byl odcitován pozitivistický 

konstrukt z pera Rudolfa Urbánka charakterizující osobnost kancléře, zdá se vhodné do 

výkladu o Šlicích druhé poloviny 15. století zařadit citaci z pera Františka Palackého několika 

úryvků vztahujících se ke Šlikům, ve kterých se zajímavým způsobem stupňuje jejich 

negativní obraz, za nímž se poměrně jasně rýsují postavy agresivního loketského Šebestiána a 

falknovského Mikuláše, jako personifikací šlikovské zvůle přelomu 15. a 16. století. Zatímco 
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k roku 1471 popsal Palacký v souvislosti s líčením prodeje Loketska, velmi nekonfliktně a 

vůči Šlikům pozitivně, za kterýmižto sympatiemi stála zajisté jejich podpora Jiřího z 

Poděbrad: „Páni Šlikové byli mezi sebou svorni, ale nad obyčej pánovití a energičtí; pročež 

upadali v nepřízeň netoliko s nejbližšími sousedy a soupeři, pány z Plavna, ale i s vlastními 

many a poddanými svými. Když tedy páni Plavenští, sprotivivše se jak králi Jiřímu, tak i 

knížatům Saským, dali se byli s českou jednotou panskou pod ochranu krále Matiáše, stranili 

páni Šlikové i s knížaty Saskými králi Jiřímu tím věrněji. [...] Když pak následkem těchto 

poměrův [loketští přijali v důsledku agitace papežských legátů krále Matyáše – pozn. M.N.] 

páni Šlikové všelijak souženi a již téměř jen na držení zámku Loketského obmezeni byli, 

prodali, jak se pravilo, s volí krále Jiřího, všecko právo své, kteréž po císaři Sigmundovi v 

Loketsku měli, knížatům saským Arnoštovi a Albrechtovi.“
817

 Obraz Šliků u Palackého se o 

něco zhoršil při líčení jejich pokusu uplatnit před zemským soudem soudní exempci v roce 

1486: „Připomenuli jsme již při r. 1471 o neobyčejné pánovitosti bratří Mikuláše, Jeronyma i 

Kašpara, synův někdy Matouše z Lažan, kterak usilujíceo rozšíření a upevnění práv i panství 

svých, upadali v hojné rozepře se sousedy a poddanými svými. Oni neopomenuli také sporu 

mezi Vladislavem a Matiášem nadužívati všelikými spůsoby ku prospěchu svému; a nejbližší 

cíl jejich byl ten, aby rozlehlá panství v Chebsku a Loketsku, která drželi jménem zástavy od 

koruny české, proměnili v dědictví spupné.“
818

 Vrcholem přispívajícím k negativnímu obrazu 

rodu je připomenutí popravy Mikuláše Pernsteinera Jeronýmem Šlikem (1490) a řádění 

agresivního Šebestiána a Mikuláše popsané v Loketské kronice, ze které Palacký čerpal.
819

 

Výsledným konglomerátem uvedených popisů je představa krutých odbojných uzurpátorů, 

jejichž konání si vynutilo zásah zemského hotovosti. Již František Palacký se jich však v 

rámci objektivity hodnocení šlikovského počínání do jisté míry zastal, když uvedl: „Právo a 

spravedlnost nebyly ovšem v záležitostech jejich vždy každému na snadě, pováží-li se proudění 

a směr ideí toho času, vedoucích k rozdrobení vrchmocí v zemi. Jestliže páni čeští vesměs byli 

pairové královi a zároveň jemu měli veškeru moc a právo nad městy a poddanými svými, 

nemohlo ani pánům Šlikům dávati se naprosto za křivdu, když tvrdili, že králové čeští, davše 

jim v zástavu moc a právo své v kraji Loketském, odřekli se všeho přímého v něm panování, 

pokud nevyplatí zástavy.“
820

 Odcitované odstavce představují základ moderního vnímání o 

šlikovském rodu přelomu 15. a 16. století. Bez ohledu na další vývoj historické vědy tento 

zažitý konstrukt o Šlicích přetrvává v historických pracích nadále. Abych parafrázoval výše 
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uvedenou úvahu zaměřenou na paralelu se vznikem obrazu, či stavby, práce historika je v této 

fázi výzkumu prací restaurátora, který je nucen postupně odstraňovat vrstvu za vrstvou, aby se 

dostal k jádru původní informace. I když společenská recepce historických závěrů neprobíhá 

bezprostředně, i při této práci však riskuje historik nevratné poškození díla (historického 

konstruktu). Přesvědčení, že aplikovaná historická metoda, příp. aktuální obecný diskurs, je 

tím nejlepším, může napáchat stejné škody jako aplikace jakéhokoliv technologického 

postupu, v dané chvíli vhodného, na obraz nebo sochu. Degradace materie způsobená 

technologií, která se v dané chvíli zdála bez vedlejších účinků, je srovnatelná s nahrazením 

sto let starého konstruktu moderním. I v případě dekonstrukce šlikovského diskursu se badatel 

dostává do situace, kdy po odstranění poslední vrstvy přemalby nezůstává po původní materii 

ani stopa a restaurátor lituje, že odstraněnou vrstvu nezachoval, protože ona byla možná 

posledním svědectvím kontaktu s originálem. Práce s archivním materiálem vztahujícím se ke 

Šlikům není ničím jiným, než dekonstrukcí Palackého pojetí odbojného rodu, vnímaného jako 

zemští škůdci narušujících integritu Českého království. Bezbřehá hojnost materie se 

projevuje v tomto případě zejména v tom, že například níže pojednaný aktový materiál byl 

dějepisci 19. století (Palacký, Bachmann) prostudován a výběrově zpřístupněn v edicích. 

Tento výběr a následná interpretace však přispěly k vytvoření zmíněného obrazu. Přesto nový 

pohled do tohoto materiálu přináší i odlišné závěry, zemský škůdce se mění na bojovníka za 

uhájení nového společenského statusu a vlastní emancipace rodu pocházejícího z městského 

prostředí, která nutně nemusí znamenat narušení integrity českého státu. Spíše se jedná o 

testování možnosti, kam až je možno v rámci posílení vlastní pozice zajít. Otázka stanovená k 

zodpovězení zní, čím vlastně byly události probíhající ve druhé polovině 15. století v 

Loketsku a jak tyto události interpretovat. 

Již v úvodu několikrát zmiňovaná loketská kronika je zároveň pramenem, který 

pomohl vytvořit historickou událost včetně jejího časového vymezení lety 1471–1506. Stejně 

jako má kronika vzniklá v měšťanském prostředí, které stálo v opozici vůči Šlikům, své 

limity, zavádějící je i časové vymezení událostí i zdání, že dění představovalo ucelený 

stejnorodý děj, stručně charakterizovaný jako „překročení kompetencí zástavního pána a 

důsledky z toho vzešlé“. Již v pojednání dění 60. let bylo naznačeno, že počátky konfliktu 

eskalujícího v roce 1471 je možné vztahovat ke králově klatbě v roce 1466 a zejména k volbě 

druhého krále v roce 1469. Přesto však vlastní členění loketské kroniky
821

 podle 

Schlesingerova datování událostí, vycházejícího z údajů kroniky a vlastního výzkumu, 
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předkládá události mírně odlišně. Kronika se skládá ze souboru dokumentů propojených 

pojednáními autora. ve kterých je možné vysledovat následující fáze: 

a) duben 1471 – listina o narovnání mezi Matesem a Václavem Šliky z jedné strany a 

purkmistrem, radou a obcí města Lokte strany druhé;
822

 

b) červenec 1476 – září 1476 – zpráva o vypálení Lokte a přepadení Lokte Mikulášem, 

Václavem Šliky a Zikmundem ze Švarzenberku, vyhnání odbojných měšťanů a vynucení 

dědičného holdu: „... und alle, dy sy durch gnad dar inne haben bleiben lassen oder 

einkomen, haben in erbhuldung mussen sweren ab dasz mit wissen koniglicher maiestat 

gescheen sey oder, nicht, ist verporgen. doch sulche stad, dy in alleine verpfant, in erbhultung 

genomen und gehalten“
823

 (chybně datováno sestavovatelem kroniky, ve skutečnosti k němu 

došlo již roku 1473); 

c) březen 1483 – duben 1483 – řešení otázky formulace přísahy loketských před 

králem Vladislavem;
824

 

d) před 1487 – první dělení mezi Jeronýmem (Ostrov), Mikulášem (Falknov) a 

Kašparem (Loket), Jeroným předal vládu Kašparovi;
825

 

e) červenec 1489 – září 1494 – druhé dělení mezi Jeronýmem (Loket), Mikulášem 

(Falknov) a Kašparem (Ostrov),
826

 poprava Mikuláše Persteinera, přepadení chodovské tvrze 

Matyáše Hýzerla, zastupování Jeronýma ve vládě nad městem Zikmundem ze 

Švarcemberka,
827

 zavraždění Jeronýma Šlika nedaleko Budína a jeho přenesení do Vídně,
828

 

zmínka o poručnické vládě Kašpara (do 24. května 1496 – zřejmě do plnoletosti nejstaršího 

syna Šebestiána), protože již v minulosti v Loketsku vládl; vládu Šebestiánovi formálně 
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 Tamtéž, s. 3–4.  
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 Tamtéž, s. 4–7; 
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 Tamtéž, s. 8–12. 
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der Meyn, die Eger, die Nab und Saal entspringen. Darinnen viel alter Historien erklaeret werden. […]. Auf ein 

neues uebersehen und mit einem nuetzlichen Register vermehrt durch M. Zachariam Theobaldum Juniorem, 

Wittembergk 1612, s. 29: „Hieronymus, Herr auff Elenbogen, Teudscher Lehen Hauptman im Koenigreich 

Boehem, ist Anno 1491 in Ungern auffm Schiltberg zwischen Ofen und Gran erschossen worden, ligt zu Wien in 

der Carmeliten Kloster, wie es heut zu Tage die Grabschrifft aussweiset, begraben.“ V loketské kronice, stejně 

jako u Theobalda je nepřesné datum, protože v chebské korespondenci je doloženo, že Jeroným zemřel o rok 

později. Podstatná je zde uvedená informace, že Jeroným byl hejtman německých lén, což se zatím jinde 

nepodařilo ověřit. Pokud ano, byl by Jeroným prvním hejtmanech německých lén. Uložení ostatků zavražděného 

ve Vídni ukazuje na možnost, že Kirche am Hof byl pohřebištěm Šliků, kromě Kašpara Šlika a jeho paní, sem 

mohl být uložen i Zikmund Šlik († 1489). 
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předal, ale Kašpar vládnul dále; pokračování řešení otázky přísahy před králem Vladislavem 

(1493);
829

 

f) březen 1497 – říjen 1500 – proces se Šliky kvůli provokaci s fámou o přepadení 

města a následně kvůli již dříve popravenému Pernsteinerovi, přísaze, právu držet klíče od 

města; spory Šebestiána Šlika s many Loketského kraje (Hýzrle);
830

 

g) leden 1502 – leden 1504 – pokračující spory s many a měšťany, vměšování 

Jindřicha z Plavna, Krvavá svatba v Karlových Varech 1503 – konflikt Šliků s Pflugy a 

Gutštejny,
831

 konflikt Šlikové proti varským, loketským měšťanů a manům loketského kraje. 

 

Z předloženého výčtu je patrné, že shrnutí událostí pod jedno téma je značně 

zjednodušující. Již František Palacký si uvědomil nedostatečnost a jednostrannost tohoto 

pramene a do svého díla významně doplnil události z roku 1471, týkající se jednání o prodeji 

Loketska saským panovníkům a tažení vévody Albrechta k Lokti v březnu téhož roku. 

Zdrojem mu byly prameny fondu Wittemberského archivu uložené dnes v Hlavním státním 

saském archivu v Drážďanech.
832

 Palackého členění přísně vycházející z Kroniky se nadále 

ustálilo v české historiografii. Již jím však byly správně rozlišeny nuance sporů; k roku 1471 

je konflikt pojednán jako nábožensko-politický, důvodem jeho vzniku byl jednak zápas mezi 

Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad, jednak „i nekonečné rozbroje mezi pány Šliky a 

obyvateli kraje Loketského zvláště.“
833

 Nosným motivem je zde klín vražený papežskými 

legáty Vavřincem Rovarellou a Rudolfem z Rüdesheimu mezi Šliky a Loketské, kteří se 

přiklonili na stranu Matyáše. Důsledkem konfliktu bylo omezení Šliků na jejich panství a 

rozhodnutí prodat „jak se pravilo, s volí krále Jiřího“ Loketsko saským panovníkům. 

Albrechta Saského, který se na základě smlouvy snažil vstoupit v držbu Loketska, přímo před 

obleženým Loktem stihla zpráva o smrti Jiřího a pravděpodobně s vidinou na ne zcela 

nereálnou na korunovaci českým králem na obchod rezignoval, epilogem první fáze sporu 

byla smlouva o narovnání sporu z 1. dubna 1471, která tvoří vstupní dokument Loketské 

kroniky. K létu téhož roku 1471 zmiňoval Palacký dohodu uzavřenou po zvolení krále 

Vladislava mezi vévodou Albrechtem a Matyášem Korvínem z 19. a 20. června 1471, kterou 
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 Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig 

SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 20–21. 
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 Tamtéž, s. 23–98. 
831

 Tamtéž, s. 112–120. 
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získal Albrecht příslib potvrzení jím držených českých lén; v záležitosti Loketska se 

domluvili, že Mates Šlik se musí do 24. srpna 1471 podat králi Matyášovi.
834

 Dalším 

šlikovský mezník, který Palacký zakomponoval do národních dějin, byl rok 1486, u kterého 

autor ve světle údajů z Loketské kroniky zrekapituloval požár Lokte a dobytí hradu Šliky 

datované do roku 1476 (namísto správného roku 1473), vyhnání odbojných měšťanů a 

vynucení dědičné přísahy, vše následované vyhlášením klatby vůči Šlikům, obnovené v roce 

1483 (správně v roce 1484). Stěžejním tématem je již otázka dědičné přísahy a vytváření 

představy o snaze Šliků na dosažení nadstandardního postavení, které Palacký doložil 

pokusem Jeronýma Šlika uplatnit před zemským soudem exempci v roce 1486. Příklon Šliků 

ke králi Vladislavovi byl Palackým zhodnocen, „že jim ho méně báti se bylo, nežli 

Matyáše.“
835

 Události zařazené k roku 1497 opět rekapitulují dle schématu Kroniky již dění 

od konce 80. let, počínaje rozdělením majetku v rodě, přes snahu Šliků domoci se dědičné 

držby, nepochopitelné mimořádné popravy jednoho z manů Mikuláše Pernsteinera, kterou 

nechal nařídit Jeroným po svém návratu z Vladislavovy korunovace z Uher v roce 1490.
836

 V 

této části vývoje je spor interpretován čistě jako spor o úsilí Šliků o dědičné ovládnutí 

zástavy. Postava hlavního aktéra tohoto období Jeronýma Šlika je vnímána ještě s pozitivními 

rysy muže, který byl „i dle seznání jeho nepřátel, nejen rozumem nad jiné vynikající, ale i 

spravedlivý a laskavým se chováním: avšak pánovitost jeho byla neoblomna i 

neukrotitelna.“
837

 Rozpačitý postoj k Jeronýmovi Šlikovi vyplývá již z loketské kroniky, ve 

které se sám její pisatel neubránil jistým náznakům sympatie. Patrné je to například z popisu 

prohřešků – zejména popravy Pernsteinera, kterou mu následně vyčítal, ale nedokázal ji 

vysvětlit, Jeronýmův čin tak ospravedlňoval tím, že k tragédii došlo „snad svedením 

ďábelskou radou nebo božím dopuštěním, že se pan Jeroným rozčílil a zapomněl na svůj 

důvtip, chytrost a rozum“.
838

 Na jedné straně moudrý muž, na druhé straně nevysvětlitelná 

mimořádná poprava odpůrce, po které však Jeroným do konce života zvážněl a „již nikdy 

nebyl vesel“.
839

 

Palacký téma čerpaná z Loketské kroniky uzavřel delikty „divokého násilníka“ 

Šebestiána Šlika, Jeronýmova syna, v konfliktu s Pluhy z Rabštejna a Gutštejny, následně pak 

s městy a many Loketska, kteří Šebestiánovi vyhlásili válku. Za rámec kroniky dovedl líčení 
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836

 Tamtéž, Praha 1921, s. 1129–1130. 
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až k žádosti Šebestiána o saskou intervenci v roce 1504 za účelem pomoci proti loketským a 

následné vyslání zemské hotovosti království Českého k Lokti, pod vedením Albrechta z 

Kolovrat, která odbojnost Šliků konečně zkrotila v roce 1505.
840

 

Nejbližší reakcí na zmíněné pojetí událostí byl článek Franze Heisingera, který k 

blížícímu se výročí roku 1471 vydal článek, který je prostým převyprávěním Loketské 

kroniky v kontextu Palackého pojetí dějin.
841

 Hlouběji do problematiky zasáhl až Ludwig 

Schlesinger, který v rámci zpřístupňování kronik německých měst vydal i zmiňovanou 

Loketskou kroniku. Nevyváženost mezi její první a druhou částí se částečně pokusil napravit 

edičním zpřístupněním aktového materiálu, čerpaného zejména z drážďanských fondů, 

okrajově z fondů chebského archivu a místodržitelského archivu v Praze. Jeho přínosem byla 

materiálově částečně vyvážena zmíněná disproporce, problémem však zůstalo, že závěry zde 

předložené již nebyly nikdy v plné míře recipovány žádnou syntetickou ani dílčí studií.
842

 V 

roce 1895 k tématu edičně přispěl Karl Köpl, který drobným nálezem z fondu Stará 

manipulace tehdejšího Místodržitelského archivu (dnes součást NA) doplnil události 70. let z 

pohledu Šliků i z pohledu jejich opozice vedené Vavřincem Hanušem,
843

 zejména se o recepci 

jeho závěrů však také nemůže být řeč. Posledními stěžejními příspěvky k tématu jsou práce 

Uwe Trespa,
844

 který epizodu hodnotí z pohledu saské strany a zejména velmi přínosná práce 

Zdeňky Hledíkové, která se zaměřila na dosud opomíjenou etapu fáze sporu spadající do 80. z 

pohledu přenesení zápasu mezi vyhnanými loketskými obyvateli do náboženské roviny 

konfliktu, spočívající v klatbě Sixta IV. uvalené na Šliky v roce 1475 a obnovené v roce 

1484.
845

 

Klíčové rozhodnutí, které je tedy v souvislosti s loketskými událostmi druhé poloviny 

15. století zapotřebí učinit, je nalézt způsob, jak je interpretovat. Od samého počátku byla 

snaha nepřátelské strany vysvětlovat šlikovský pokus o prodej loketské zástavy saským 
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vévodům za 23 tisíc zlatých rýnských jako pokus o ohrožení integrity Českého království.
846

 

Jedním dechem je však nutné dodat, že tento pohled na věc byl od počátku zastáván odpůrci 

Šliků, poprvé ho nacházíme v dopise Jindřicha z Plavna králi Matyášovi, což jednoznačně 

poukazuje na politické zabarvení zmíněného obvinění. V svém výkladu se snažím doložit, že 

loketské události nejsou jedním dějem, ale konglomerátem celé řady různě motivovaných 

dějů. Jelikož počínání Šliků v průběhu zmíněných 35 let bylo podporováno různými impulsy 

(rozhodnutí prodat panství; obrana proti klatbě; touha podmanit si panství, která je obecným 

trendem; nutnost podmanit si panství, protože ostatní byla ztracena; obrana proti sousedům; 

sebeidentifikace, deklarace vlastní nezávislosti či jen pouhé zajištění držby pro nelegitimní 

sekundogenituru), z nichž nikoliv všechny je možné považovat za dezintegrační. Na 

samotném počátku, když se Mates snažil získat jinou držbu ve Vogtlandu, tak se jednalo o 

pouhou výměnu držby za držbu. I když v samém závěru se počínání Šliků jako dezintegrační 

zdát muselo, není dle mého názoru jisté, zda cílili až na metu vlastního říšského hrabství, či 

jen na pouhou úroveň samostatného celku ve struktuře Českého království, možná kontinuita 

s Kladskem není dle mého názoru zcela neodůvodnitelná. Pokud zasadíme události do 

kontextu kontinuálních lokálních záští na česko-saském pomezí i ve zbytku království, zdá se, 

že separatistickou ambici jejich plány nutně obsahovat nemuseli. Ve srovnání situace je 

možné shrnout, že obdobné konflikty – nikoliv tak vypjaté – provázely vývoj i dalších 

manských soustav Českého království, což Josef Macek charakterizoval jako signál trendu 

postupujícího rozkladu manského zřízení. Na Tachovsku probíhal konflikt manů s Burianem z 

Gutštejna, obdobně tak na Trutnovsku byla snaha hejtmana Fridricha ze Šumburka 

motivována zištným zájmem učinit z manů své poddané.
847

 V této souvislosti se také zcela 

přikláním k závěru Uwe Trespa, který uznává šlikovskou obrannou argumentaci z roku 1504, 

že za vojenskými akcemi stavů namířenými proti nim stojí i osobní ambice některých 

šlechticů, kteří by nejraději získali Loketsko pro sebe. Výtka zacílená na Albrechta 

Libštejnského z Kolovrat byla při vědomí úspěchu, kterého dosáhl při získání původně 

šlikovské Burgpflege v Chebu zcela oprávněná.
848
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Do pojednávané epizody totiž kontinuálně přechází i aktuální spor Šliků a pánů 

z Plavna, který byl součástí konfliktu Plavenských, stoupenců Zelenohorské jednoty, se 

Saskem a městem Cheb, který po letech napětí a lavírování chebské diplomacie přerostl do 

formy války v květnu 1469.
849

 Ke konfliktu Plavenských a Šliků, který loketskou epizodu s 

přestávkami přežil až do druhé poloviny osmdesátých let 15. století, bylo již pojednáno v 

souvislosti s obhajobou Matesa Šlika z února 1469 vůči obžalobě Jindřicha z Plavna.
850

 

Na šabloně, jejíž kontury tvořil náboženský konflikt, bylo Loketsko jedním z bojišť 

zápasu mezi Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad, resp. Vladislavem Jagelonským, který 

byl dominantnější v první fázi roku do roku 1473. Teprve po té získala na důležitosti otázka 

dědičného holdu zástavní držby, kterou je však nutné mimo jiné klást na jedné straně do 

souvislosti s nejistotou (ohrožením a ztrátou) šlikovských držav v Rakousku (1479) a v 

Uhrách (1478/1489).
851

 Teprve až od šlikovského dobytí Lokte v roce 1473, kterážto událost 

časově souzní s prodejem Stollbergu a zejména rodovým dělením v roce 1472, je dobou, kdy 

se dostala do popředí otázka dědičného holdu, která se objevovala v následujících letech vždy 

ve chvíli změny vládnoucího pána. Přičemž až rok 1489 je možné dle mého názoru pokládat 

za dobu, kdy se konflikt na Loketsku, jehož podstatu tvořila běžná „sousedská záští“ stal čistě 

konfliktem rodové strategie s odpůrci (many a městy) a oprostil se od dozvuků konfliktu 

mezinárodněpolitického a náboženského. 

Proti obvinění z prosazování odstředivých tendencí šlikovských strategií, která se v 

argumentaci nepřátel objevila zřejmě poprvé v blátě bitevního pole před hradem Loket v 

březnu 1471, je nezbytné připomenout, že částka 23 000 rýnských zlatých za prodej Loketska 

byla určena na vyplacení zástavy Šlikům, fakticky by se tedy jednalo o změnu zástavního 

pána, nikoliv o prodej území jinému státu. V rámci objektivity je však nutné přiznat, že 

dochované znění neratifikované kvitance sumy za prodej Loketska o jeho vazbě k Českému 

království v žádném případě nehovoří, natož aby bylo zmíněno, že si Sasové zakupují pouze 

zástavu; nicméně i v této souvislosti je zapotřebí vzít v úvahu, že text vlastní smlouvy zatím 

nebyl objeven a je možné, že tyto nuance obsahoval.
852

 Dalším argumentem, objevujícím se v 
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 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice IV, Domažlice 2004, s. 134–136. 
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 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2184/41. 
851

 Ztrátu Holíče pokládá za podstatný impuls v emancipačním úsilí Šliků charakterizovaném používání 

hraběcího titulu Šliků i TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen und Königtum. Integration und 

Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und 

Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–SEIBERT, Hubertus (edd.). 

München 2009, s. 199. 
852

 V tzv. Kronice Davida Hütera je dochováno znění reversu ze 17. března 1471 na sumu 23. 000 rýnských 

zlatých, kterou jsou Wettinové Šlikům dlužni „vor Landt, Schloss und Stette zum Elnbogen“ a které k výplatě 

mají zapůjčit města Lipsko, Cvikov a Saská Kamenice. BARTH, Ernst, Ein noch unveröffentlichtes Dokument 

aus einer Handschrift des David Hüter, Bergschreiber zu St. Joachimsthal. In: Sächsische Heimatblätter 23, 2. 
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obvinění Šliků, který přežívá do současnosti, je pozvání cizozemce (Wettinů) na pomoc a tím 

i ohrožení celistvosti království.
853

 Ve světle zjištění Uwe Trespa o wettinské ochraně 

zajišťované pro Šliky od roku 1439, v jejímž rámci probíhali obě saské intervence v roce 

1471 i v roce 1504,
854

 se ukazuje takové obvinění ne zcela oprávněné. Systém ochranných 

smluv byl v regionu obzvláště v počátku pojednávaného období obvyklým právním 

institutem.
855

 V případě Šliků a Wettinů se nabízí přímá analogie, ne-li dokonce souvislost při 

úzavírání ochranné smlouvy s Fridrichem Mírným a Vilémem Udatným, které je pro Cheb 

doloženo v roce 1440.
856

 Je pravdou, že na praktikování tohoto institutu mohlo být pohlíženo 

jako na riziko „separace Chebska zpět k Říši. Jeho příslušnost k Českému království však 

nebyla žádným z ochránců zpochybňována.”
857

 Výše uvedený Knollův závěr platí absolutně i 

pro případ svazku Šliků s Wettiny. Ani Wettinové, ani Šlikové nedeklarovaly nikdy snahu na 

změnu státoprávního uspořádání zemí. Na druhou stranu je možné pochopit, že po částečné 

stabilizaci centrální moci na počátku 16. století v Českém království, konkrétně v roce 1504 

bylo užití tohoto nástroje Šebestiánem Šlikem již zřejmě anachronismem, který po právu 

představitelé stavovského státu popudil, čímž je vysvětleno, proč se setkalo s takovým 

nepochopením. V rámci objektivity je také vhodné připomenout již několikrát zmíněnou 

paralelu s Kladskem i oběma Lužicemi, na jejichž případech se dá zřetelně demonstrovat, že 

                                                                                                                                                                                     
Heft, 1977, s. 66–67, krátký regest in: Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken 

aus Böhmen, hrsg. von Ludwig SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 140. 
853

 Stanovisko je výstižně formulované in MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 2. 

Šlechta, Praha 2001, s. 411: „Lze říci, že zásahy královské a zemské vlády do sporů loketských manů byly i 

součástí starosti o jednotu země, z níž se loketský kraj snažil vytrhnout.“ Naposledy zahrnul do své syntézy 

ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny české 6, Praha-Litomyšl 2007, s. 526–527: 

„Šlikova kauza je zajímavá ze dvou důvodů. Jeho spor s městem Loktem nepochybně tvořil součást obecných 

sporů mezi šlechtou a městy, přesto proti němu zemský soud zvolil nekompromisní postup. Učinil tak ovšem 

proto, že Šlikové, etničtí Němci, jejichž chebský měšťanský původ měli dosud mnozí v paměti, pohrdali zemským 

právem a spojili se s cizinci, zatímco vojenská pomoc českých měst loketským měšťanům byla nejen okázalý 

výrazem péče o obecné dobré, ale také projevem stavovské solidarity.“ 
854

 Ke vztahu Šliků s Wettiny nenověji TRESP, Uwe, Nachbarschaft zwischen Erbeinung und 

Hegemoniestreben: Die Wettiner und Böhmen 1471–1482. In: Miloš Řezník (Hg.), Grenzraum und Transfer. 

Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien (Chemnitzer Europastudien 5), Berlin 

2007, s. 33–67, zde zejména s. 58–65: „Trotz aller gelegentlichen Schwankungen oder auch tendenziell anderer 

Orientierung in den einzelnen Zweigen der Familie: Das um 1440 begründete Schutzverhältnis zu Sachsen blieb 

eine stete Konstante für die Schlick und entfaltete eine zuverlässige Wirksamkeit bei Bedrohung durch 

gemeinsame Feinde.“ Dále k ochraně Šliků Wettiny viz TRESP, Uwe, Zwischen Böhmen und Reich, Ständen 

und Königtum. Integration und Selbstverständnis der Grafen Schlick in Böhmen um 1500. In: Böhmen und das 

Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.–16. Jahrhundert). SCHLOTHEUBER, Eva–

SEIBERT, Hubertus (edd.). München 2009, s. 194–195. 
855

 K ochranným smlouvám Chebu se Švamberky viz KNOLL, Vilém, Orlice a labuť. Ochranné smlouvy pánů 

ze Švamberka a města Chebu v 15. století. In: Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-

iuridica Pilsnensia 2008, Plzeň 2008, s. 190–191. 
856

 K problematice saské, ale i braniborské ochrany viz KNOLL, Vilém, Ochranné smlouvy města Chebu se 

saskými vévody v 15. století. In: Acta Historico-Iuridica Pilsnensia 2009–2010, Vilém Knoll (ed.), Plzeň 2011, 

s. 113–125. 
857

 KNOLL, Vilém, Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století. In: Acta Historico-Iuridica 

Pilsnensia 2009–2010, Vilém Knoll (ed.), Plzeň 2011, s. 113–125, zde 124. 
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zachování či budování statutu zvláštního územního celku v rámci království se pro 

nadcházející novověk ukázalo jako jednoznačně desintegrační tendence, nesoucí v sobě 

zárodek ztráty území pro České království. 

 

O bezprostředních příčinách vzniku konfliktu, který vyústil v několikadenní válku 

před Loktem v březnu roku 1471 s dalekosáhlými důsledky pro region, jsme zpraveni velmi 

útržkovitě. Korespondence Matesa Šlika s Chebem se v předvečer konfliktu problematiky 

Loketska nedotýká a věnuje se běžným záležitostem (např. různým soudům s poddanými 

apod.). Tok informací strategického druhu možná související s konfliktem v Loketsku je 

možné předpokládat zejména v osobní rovině poslů.
858

 K tomuto závěru vede skutečnost, že 

již o měsíc dříve informoval Mates Šlik Wettiny o vážné situaci v Loketsku. V registratuře 

Wittemberského archivu v Drážďanech pro začátek roku 1470 dochována běžná agenda 

spočívající mimo jiné v jednáních Matesa Šlika o doprovod loketských soukeníků na lipské 

trhy.
859

 Teprve pro druhou polovinu roku je k dispozici důležitý dokument, kterým je obsáhlý 

dopis Matesa Šlika kurfiřtovi Arnoštovi ze 14. července 1470, ve kterém se Šlik mu svěřuje s 

výsledkem nevybíravého nátlaku Jana z Krumlova a pana Jeronýma, jednajících na místě 

řezenského biskupa Jana Hieropolského a papežského legáta Vavřince Rovarely, kteří ho 

nutili ke slibu zřeknutí se kacířského krále Jiřího. Mates v dopise kurfiřta zřejmě již po 

několikáté upozornil, že vše má co činit s Loktem, který „by někteří sousedé rádi měli a proto 

tedy vytvářejí mezi námi nejednotu.“
860

 Mates se svěřil Arnoštovi s nátlakem, který na něj byl 

činěn ve věci zřeknutí se krále Jiřího. V rámci podmínek, které vyslanci Matesovi předložili, 

bylo řečeno, že Loketští mají respektovat jeho pozici vyplývající z jeho privilegií v případě, 

že se zřekne kacířského krále a obnoví svůj opovědný list vůči němu. V tomto jednání lze 

vidět skutečný počátek rozkolu, který povýšil spor z úrovně latentního konfliktu zástavního 

pána s krajem a městem na úroveň náboženskou. Kvůli uklidnění situace se Mates v této věci 

obrátil i na Jana z Rožmberka, po kterém chtěl, aby Janovi z Krumlova domluvil ve věci 
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 Srov. pověření posla Martina Mulfera k důvěrnému jednání s Chebem v missivu z 12. srpna 1470: „Ich schik 

zu ewr Erbarkait meinen Dyner Merten Mulfer, disen genbertigen, dem ich ettwas an uch zu werben bevolhen 

hab hirumb mit gutlichem Fleis uch freuntlich, bitende, dem benanten mein Dyner, auf dismal gutlich zuverhorn, 

und gleich mir selbs glawben, und dorInn gutwillichen erczaigen, das will ich in solchen und andern, umb ewr 

Erbarkeit freuntlich verdinen.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/68). 
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 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10005, Hof- und Zentralverwaltung (Wittemberger Archiv), 

Böhmische Sachen, Loc. 4326 Zweite Kapsel, Commercien Sachen, fol. 1–7. 
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 Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., (= Fontes 

rerum Austriacarum, Abh. 2, Bd. 46), Wien 1892, s. s. 116–119: „Sundern es ist alles zu tun umb den Elbogen, 

den ettlich nachparn gern hetten, und machen also damit uneinigkeit zwischen uns, auf das sie dest leichter 

dohynder kommen mechten, ewr f. g. und ander fursten und umbligende land dovon zu bekrigen, als ich das ewr 

gnaden poten ettlichermass zuerkennen gegeben hab.“ 



215 
 

hrozeb Matesovi, který podle vlastního sdělení o záležitosti je domluven přímo s legátem 

Rovarelou.
861

 

Lze s jistotou předpokládat, že další kroky Mates konzultoval s Chebem, na který byl 

vyvíjen stejný nátlak.
862

 Jinotajný missiv, kterým obratem do Chebu přeposlal dopis svého 

zetě Buška z Plané se zdůrazněním, že nechce nic tajit, je patrně součástí jednání o dalším 

postupu.
863

 Město Cheb se v jednání s legáty, jejichž nátlak se postupně od roku 1469 

zvyšoval, snažilo udržet nestrannou pozici,
864

 obdobně jako Mates. Lavírování s odesláním 

opovědného listu vůči Jiřímu se však městu nevyplatilo a na Chebsko byl uvalen interdikt, 

jehož následky se Matesa významně dotknuly v souvislosti pohřbem manželky v září 1470.
865

 

Ve zmíněném listu saským panovníkům z července 1470 popsal stručně Mates podstatu sporu 

s loketskými, kteří mu dle jeho slov měli bránit v užívání práv, která vyplývala z jeho listin.
866

 

Je samozřejmě otázkou, jaké listiny k dosažení svých práv užíval, ale z dalších formulací 

listu, kde se hovoří o poslušnosti, zatím nutně nevyplývá, že by Mates již v této fázi konfliktu 

vyžadoval dědičný hold. 

Příklon loketských ke králi Matyášovi a Matesovo nepřijetí uherského krále vzájemné 

ostny ještě více přiostřilo. V jaké fázi sporu bylo Šliky rozhodnuto o tom, že práva k 

Loketskému kraji a městu budou za úplatu poskytnuta Wettinům, je blíže neznámo. O věci se 

živěji diskutovalo zřejmě až na počátku roku 1471, ale prvním známým korespondenčním 

dokladem jednání o prodeji je až list Matesa Šlika oběma saským panovníkům ze dne 

13. března 1471,
867

 ve kterém Mates jinotajně hovoří o proběhnuvších jednáních s nejvyšším 
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 Missiv z 2. srpna 1470 in SOA Třeboň, Cizí rody, II. registratura, Šlikové, fol. 2. 
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 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice IV, Domažlice 2004, s. 140–142. 
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 „Als ich nechten alher kommen pin, vand ich eyn Brief, den mir her Buschko von der plan, mein Eydem, 
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gern.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/66) 
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gepoten wer; so solt furder kein gebruch an mir erscheyn, nach lawt des anlass, das aber von in nit bescheen 

ist.“ Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., (= 

Fontes rerum Austriacarum, Abh. 2, Bd. 46), Wien 1892, s. s. 117. 
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 Stručně zmiňuje C. v. RAAB, Schloß und Amt Vogtsberg, s. 60. Dopis M. Šlika kurfiřtu Ernstovi a vévodovi 

Albrechtovi in: SächsHStA, 10005, Hof- und Zentralverwaltung (Wittenberger Archiv), Loc. 4326, Böhmische 

Sachen, Die Herrn Schlick, fol. 161a: „Erluchten hochgeboren fursten vnd gnedigen lieben herrn. Mein 

unterteniger demutiger und unnerdrossen dinst, ewern furstlichen gnaden zuuoran bereit, gnedigen herrn. 

Nachdem ewr gnad ewren gnaden Obermarschalk, und ander ewr f(ürsterlichen) g(naden) Rete, vor ettlichen 

tagen, zu Zwika pei mir gehabt haben, von wegen eins handels ewren gnaden wol bewust. Do nur dann ewr 

gnaden Obermarschalk, ettlich artikel fur hilt, unter andern wer mir und mein vetter gemeynt, den Frawenstein 
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saským maršálkem Hugoltem ze Schleinitz o obchodu, který „je jeho milosti dobře znám“ a 

který vznikem spadá přesně do doby jednání o prodej Loketska.
868

 Z textu vyplývá, že k 

jednání o transakci došlo před několika dny a že jelikož se Šlikům zdála nabízená panství 

Frauenstein a Dippoldiswalde příliš vzdálená od jejich ostatních držav a panství Voigtsberg, 

Krimitschau a Werd byla v té době zastavena Konrádu Metschovi, souhlasili s vyplacením 

částky v hotovosti. Jelikož však voigtberský správce Metsch zemřel, pokusili se Šlikové ještě 

jednou otevřít možnost směny loketského kraje za Voigtsberg. Tato varianta však nebyla 

realizována, čímž byl zmařen Matesův plán na vybudování kompaktního územního celku 

Voigtsbergu, Schönecku a Lubů, přímo sousedícího s Chebskem. 

Smlouva byla uzavřena v původně dohodnutých intencích a částka za Loketskou 

zástavu činila 23 000 rýn. zl., které Wettinům měla půjčit města Lipsko, Cvikov a Saská 

Kamenice, jak vyplývá z výše zmíněného reversu vydaného dne 17. března 1471, což je také 

nejzazší datum, kdy mohla být uzavřena nedochovaná smlouva.
869

 Jednání zajisté probíhala s 

vyloučením obyvatel předmětu prodeje, což se dá usuzovat se znění sdělení vévody 

Albrechta, kterým se pravděpodobně prokazoval vévodův rada Kašpar ze Schönbergu, 

pověřený převzetím Lokte. Zvolená úvodní pasáž: „Nemáme pochyb, že vám bylo dáno na 

vědomí urozenými našimi milými věrnými panem Matesem a panem Václavem Šliky z Lazan, 

strýci, pány z Holíče, purkrabími v Chebu a Lokti, nebo pokud se tak nestalo, budiž vám ještě 

jednou na vědomí dáno, že oni všechna svá práva, která oni dle znění královského zápisu na 

zemi, zámku a městě Lokti dosud měli, nám prodali podle znění oboustranné listiny mezi námi 

                                                                                                                                                                                     
allein oder Frawenstein und Diepolczwald zusamen, zu haben etc. Antwort ich Im desmals, das uns dy Slos 

entlegen wern, dann mocht uns hyoben Im land ichts zusten. So wolt ich uuch des mit mein vettern unterreden, 

Dorczu sprach der herr Marschalk, ewr gnad hetten hyoben wol Slos dy uns gelegen wern, als Voitzperg, 

Krimitschaw und Werd. Aber dy wern Cunrat Metschen seligen und Hanus Metschen sein Bruder auf ein anczal 
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zuuermerken, und der ding mir ein gnedig antwort zugeben. Das will ich umb ewr f(ürsterlichen) g(naden) 

demutiglich verdinen Geben zu Wald am Mitvoch nach Gregory 1471. Mates Slick von lazan h[er]r zur 

Weissenkirchen und Stollburg etc.“ Regest viz Urkundliche Nachträge zur österreichisch-deutschen Geschichte 

im Zeitalter Kaiser Friedrich III., Adolf BACHMANN (ed.), (= Fontes rerum Austriacarum, Abh. 2, Bd. 46), 

Wien 1892, s. 141–143, č. 117. 
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217 
 

vzájemně na to vydané“
870

 dává tušit, že informaci o obchodu loketští s předstihem od svých 

zástavních pánů neobdrželi. Otázkou, jejíž odpovědí si nebyl jistý ani Palacký – proto se 

uchýlil ke korektní formulaci „jak se pravilo“ – bylo, zda obchodní transakce proběhla s 

vědomím českého krále Jiřího. Jednoznačné doklady se zatím nepodařilo dohledat, ale s 

vysokou pravděpodobností král Jiří, Albrechtův tchán, byl o takovém kroku zpraven. Je totiž 

krajně nepravděpodobné, že by byl prodej celého kraje království proveden bez souhlasu 

panovníka, když se navíc jednalo o jednoznačnou podporu krále, který v posledních měsících 

svého života ztrácel nad svým protivníkem králem Matyášem. Silnějším připoutáním svého 

zetě ke království by Jiří získal ve válce důležitého spojence. Nepřímé svědectví o králově 

souhlasu se nalézá ve zprávě Jindřicha z Plavna, kterou o vývoji situace informoval 29. 

března 1471 krále Matyáše.
871

 Na druhé straně Tresp upozornil, že vlastní souhlas krále s 

prodejem jistý být nemusí, protože Jiří mohl být informován pouze o vojenském obsazení 

Lokte, nikoliv o transakci.
872

 V případě nedohledání jednoznačného archivního dokumentu 

zůstane tato otázka zřejmě nezodpovězena. Vyznění celého prodeje do ztracena již na počátku 

dubna 1471 může ukazovat jak na možnost, že vévoda Albrecht v souvislosti s aspirací na 

českou korunu na dílčí teritorium rezignoval, nebo od koupě Wettinové odstoupili právě v 

důsledku neschválení akce českým panovníkem. Jiří během transakce zemřel, aniž by zůstal 

písemný doklad, že Wettinové získali Loketsko oprávněně a od druhého krále nebylo možné 

podporu z pochopitelných důvodů očekávat. Nicméně zájem Wettinů o průlom do západních 

Čech byl patrný i nadále, když v roce 1476 přinutili zajatého Jindřicha z Plavna, aby jim 

nabídnul léna Bečov, Kynžvart a Hartenštejn.
873

 Pravděpodobně přímou reakcí na tento 

zjevný průlom Wetinů do chebských smluv z roku 1459, bylo jednání Jindřicha z Plavna s 
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Korvínem o postoupení stejných panství uherskému králi.
874

 

Ve středu 20. března byl vyslán saský rada Kašpar ze Schönbergu do Lokte a 

Herrmann z Weissenbachu do Ostrova, aby zajistili hold obyvatel Loketska. Zřejmě teprve po 

jejich příjezdu do Lokte sdělil Mates Šlik radě Lokte, že svá práva prodal a vyzval loketské k 

holdu saským radům.
875

 Loketští se zdráhali a snažili se neúspěšně zvrátit rozhodnutí Šliků 

tím, že jim nabízeli zaplatit mimořádnou daň.
876

 Ve světle těchto událostí se na pomoc 

loketským vypravilo vojsko Jindřicha z Plavna, Bohuslava ze Švamberka a Zdeňka ze 

Šternberka. Mezitím loketští hráli o čas a snažili se se Šliky a se saskými rady Kašparem ze 

Schönbergu, Appelem a Hansem z Tettau jednat. 25. března se již před Loktem rozkládalo 

plavenské vojsko. Ze dne 27. března 1471 je datovaný opovědný list Jindřicha III. z Plavna 

Šlikům a jejich spojencům, ze kterého vyplývá dle mého názoru celá podstata konfliktu v této 

jeho fázi. Jindřich ml. z Plavna, purkrabí na Míšni, hrabě z Hartensteinu zde vystupuje jako 

usedlý v Loketském kraji, který v prodeji zástavy osobám „v kraji neusedlým“ shledává akt 

namířený proti králi Matyášovi, kterému město Loket složilo dědičný hold, a také akt 

směřovaný proti Koruně české. Jindřich se takovému počínání staví na odpor jako služebník a 

dvořan uherského krále.
877

 Jindřichova formulace stála zřejmě na počátku vnímání Šliků jako 

ohrozitelů zemské celistvosti, přičemž jeho formulace do důsledku domyšlená není ničím 

jiným než prokorvínovskou agitací. Při vědomí přesunů plavenského panství v uplynulých 

letech, které ale nebyly zcela dobrovolné, je zapotřebí s rezervou brát i výroky o hodnotě 

skutečnosti, že je někdo v kraji usedlý. 

Před Loktem probíhaly boje mezi saským a plavenským vojskem. Podle zpráv se 
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SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 141. 
877
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plavenské vojsko před Loktem mělo potýkat s nedostatkem střelného prachu,
878

 o jehož 

dodání bylo žádáno do Chebu. Jak ukázal vhled do chebské korespondence, se stejným 

problémem se potýkal i Mates Šlik, který v jednom ze dvou dopisů datovaných v březnu 1471 

„v poli“ před Loktem žádal do Chebu o doručení sudu s prachem.
879

 

Dne 29. března 1471 zaslal Jindřich II. st. z Plavna zprávu Matyáši Korvínovi, kterého 

informoval v již zmíněném listu o souhlasu Jiřího z Poděbrad na prodeji Loketska a vývoji 

ozbrojeného konfliktu,
880

 písemnost však byla zadržena Sasy a předány do Chebu.
881

 To se ale 

již pomalu přiblížil závěr první fáze. Důvodem zřejmě muselo být doručení informace o smrti 

krále Jiřího, ke které došlo 22. března 1471. Před vévodou Albrechtem se otevřela další 

možnost seberealizace, kterou byla vysoká naděje na obsazení českého trůnu. Smlouva o 

narovnání mezi Šliky tvořící úvodní dokument Loketské kroniky navrátila stav do situace 

před prodejem. Narovnání bylo dojednáno dne 1. dubna 1471 za účasti dvou loketských manů 

Mikuláše z Perglasu, Jorga Meinla, tří měšťanů Mikuláše Seybata, Václava Tuchmachera a 

Pavla Cadanera, pánů Matesa a Václava Šliků a saských radů Bernharda ze Schönbergu, 

Heinricha z Mende a Hermanna z Weissenbachu. Jejím předmětem bylo vrácení držby do 

stavu před prodejem s tím, že Šlikové mají užívat panství v míře jako před vypuknutím 

nepokojů a Loketsko jim mám být ve stejné míře nakloněno, jako před počátkem rozbrojů.
882

 

Jistým argumentem pro domněnku, že prodej probíhal bez vědomí krále, může být formulace, 

že pokud by Šlikové již nechtěli v Loketsku zůstat, nesmí svá práva svévolně přenést na jinou 

vrchnost, ale mohou tak učinit pouze s vědomím krále, který je uznaný papežem a římským 

králem. Dohodnuto bylo také stažení saských vojsk, kteří cestou zpět neměli plenit loketské 

ani plavenské statky. O den později byl saskými rady informován o narovnání vévoda 

Albrecht.
883

 Téhož dne je datován list kurfiřta Arnošt vévodovy Albrechtovi ve věci dlužního 

úpisu Matesa Šlika, vztahujícího se na sumu za Loketsko.
884

 Na začátku dubna 1471 tak byla 

záležitost s prodejem Loketska uzavřena. Jak vyplývá z varování Matyáše Delniczera z 
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počátku dubna zaslaného Matesovi Šlikovi z Řezna, že se Jindřich z Plavna chystá vydat na 

cestu za králem Matyášem osnovat plány proti Šlikům, záležitost neměla být výše uvedenou 

smlouvou skončena.
885

 Výsledkem konspirace byl dne 29. května 1471 vydaný rozkaz pro 

loketské, že mají přijmout králem jmenovaného ochránce (warn[en] Hewbtman) Jindřicha III. 

z Plavna.
886

 Jmenování Plavenského to zmíněné funkce nelze určitě směšovat s aktem 

postoupení panství, hradu a města Loket, v jehož držení nadále zůstali Šlikové. Nicméně 

pramenný výskyt Jindřicha z Plavna v roli loketského hejtmana dal vzniknout představě, že 

Plavenští zástavu na Šlicích skutečně obdrželi.
887

 

Pravděpodobně tato skutečnost vedla k dalšímu vyhrocení vztahu mezi Šliky a 

Plavenskými. Dne 19. června 1471 došlo k narovnání Wettinů s králem Matyášem, v rámci 

ujednání bylo stanoveno ultimátum pro Matesa Šlika, který měl uznat krále Matyáše 

nejpozději do 24. srpna 1471.
888

 I z tohoto postoje vůči Šlikům i přes skutečnost, že svoji roli 

sehrála diplomatická intervence Wettinů, nenasvědčuje nic tvrzení, že by král chtěl Šlikům 

Loketsko odejmout. Téhož dne vydal král Matyáš příkaz, aby Loketští – po té až Mates králi 

složí věrnost – mu byli poslušni.
889

 Ve stejné době pravděpodobně v důsledku dalších výbojů 

Plavenských se zřejmě bez vědomí Matesa vrhl jeho synovec Václav a jeden z Matesových 

synů do odvetné války proti Jindřichovi II. z Plavna, jejímž cílem bylo zahojit se na škodách 

(jmenovitě na dobytku a ovcích) utrpěných od Plavenských.
890

 Již 22. června 1471 psal Mates 

Šlik svému synovi, že se jeho strýc Václav a další jeho bratr stali nepřáteli Plavenských a že 

zpustošili panství Kynžvart a Žandov. V dopise ho žádal, aby u Wettinů zajistil vojenskou 

posilu. Z formulace dopisu vyplývá, že si Mates uvědomoval, že tento konflikt zhorší jeho již 

tak neslavnou pověst u krále Matyáše a v rámci úvah se dopustil vzpomínky, ve které 

rekapituluje existenci latentního konfliktu s Plavenskými, který má kořeny ještě za života jeho 
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bratra Kašpara Šlika. Jelikož však král toto třicet let staré pozadí nezná, očekával Mates, že 

bude před králem Plavenskými obžalován. Byl také přesvědčen o tom, že Plavenští 

předpokládají, že nastal jejich čas, aby se na Šlicích domohli práva, což však navenek maskují 

pod argumentaci obrany víry.
891

 Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a již 26. června 1471 

vyhlásil Jindřich z Plavna Matesovi Šlikovi opověd kvůli mnohým zločinům, kterých se 

dopustil proti králi Matyášovi. V listu je uveden také soupis dalších účastníků záští: Vilhelm 

von Mosa, Hans Hofer, N. Geyer, Heinz Hemerl, Antonius Zedwiczer, Hans Spor, Jorg und 

Hemann Karp.
892

 Wettinové v nastalém konfliktu podpořili Šliky jak vojensky, tak patrně i 

diplomaticky,
893

 protože již 19. července 1471 odeslal král Matyáš z Jihlavy důrazný rozkaz 

Jindřichovi z Plavna, kterým zapověděl jakékoliv záští vůči Matesovi Šlikovi.
894

 K 

dočasnému uklidnění vztahů mezi Šliky a Matyášem přispěl akt, kterým se Mates Šlik 

skutečně v termínu stanoveným ultimátem dne 13. srpna 1471 na říšském sněmu v Řezně 

poddal Matyášovi jako českému králi, v zastoupení jeho zmocněnců Alberta Vetésiho, 

veszprémského biskupa, a Jana Rozgonyiho, transylvánského vévody.
895

 Podíl na záchraně 

Matesových pozic na Loketsku měli Wettini, jejichž intervence k usmíření přispěla. 

Vlastnímu aktu byl kromě zmocněnců a Matesa přítomen papežský legát Vavřinec Rovarela a 

zástupci saské strany: Hugolt ze Schleinitz, vrchní maršálek, Johann Scheibe, kancléř a 

Hermann z Weissenbachu.
896

 Na sněmu v Řezně se objevili i zástupci Chebu,
897

 kteří však 

řešili záležitost vlastní pozice vůči českým panovníkům a k těmto cílům využívali kontaktů 
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Šlika, než že by to loketské záležitosti nějak zasahovali. Ještě před uznáním Korvína českým 

králem bylo 3. srpna 1471 rozhodčím výrokem papežského legáta Františka Piccolominiho, 

kardinála sienského ukončeno záští mezi Šliky a oběma Plavenskými; rozhodčím soudcem 

byl vybrán Jindřich Reuss z Plavna.
898

 Z písemností drážďanského archivu však vyplývá, že 

mír byl obou stran nadále porušován. 

Přesto je však možné říci, že Šlikové se po náročném roce 1471 mohli začít soustředit 

na uspořádání poměrů v rodině. Již z událostí kolem roku 1471 zřetelně vyplývá, že o své 

slovo se postupně začali hlásit mladí Matesovi synové Mikuláš a Jeroným. Zřejmě i tato 

skutečnost byla důvodem zlistinění aktu rozdělení kompetencí nad šlikovským majetkem a 

Čechách a Sasku, mezi Matesa Šlika (synové však nejsou jmenováni) a Václava Šlika, 

kancléřova syna, ke kterému došlo 20. dubna 1472. Od té doby se vnitřní záležitosti Loketska 

staly věcí Matesovy rodiny, zatímco synovec Václav, nastoupil do úřadu chebského pflegára. 

Zmínka o rodovém dělení je velmi podstatná v kontextu následujících událostí roku 1473. 

Odhlédněme v tuto chvíli od opětovného zintenzivnění konfliktu s Plavenskými
899

 a věnujme 

pozornost opět Loketsku. Středobodem událostí je požár Lokte, o jehož původu vznikaly 

různé spekulace a který tvoří důležitou kapitolu loketské kroniky, ale zároveň pro tuto událost 

je dochováno i svědectví Šliků. Jelikož oba dokumenty jsou obžalobou druhé strany, bude 

obtížné události rekonstruovat. Zatímco loketská kronika zmiňuje obecně požár Lokte dne 22. 

července 1473 (chybně vročený do roku 1476) následovaný nočním přepadem města 

provedeným Mikulášem a Václavem Šlikovými ve spolupráci se Zikmundem ze 

Švarzenberku a Jorgem z Rozenbergárem, který následovalo vynucení dědičného holdu 

Šlikům a vyhnání všech měšťanů, kteří se mu odmítli podřídit. Tímto aktem podle pisatele 

kroniky přešla zástavní držba v držbu dědičnou.
900

 V dalších svědectvích formulovaných 

vyhnanou opozicí, v jejímž čele stál měšťan Vavřinec Hanuš, je pak detailněji popsán 

předmět šlikovského řádění po nočním přepadu, které se stalo podkladem pro uvalení klatby 

na Šliky.
901

V kontrastu s tímto svědectvím je rozsáhlé obvinění koncipované Matesem 
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Šlikem, který líčí úskalí loketských vůči Šlikům (např. pobírání dobytka, podpora 

plavenských), následující dohodu z 1. dubna 1471. V jeho obhajobě následuje popis požáru 

města dne 22. července 1473, kterému měla předcházet přítomnost Jindřicha III. z Plavna, 

který se měl dva dny před požárem pohybovat v převleku za sedláka ve městě. I samotný 

požár se měl rozšířit z domu straníka Plavenských. Matesovo vyčíslení škody na klenotech, 

stříbru, písemnostech a zařízení hradu odhadoval na 8000 zlatých.
902

 V obhajobě se dotknul i 

otázky holdu, ve které se Mates zaštiťoval tím, že vše konají podle svých zápisných listin. V 

zásadě zde poukázal na podstatu šlikovského úsilí o dědičný hold, čímž se dostáváme k 

možnému meritu celého problému. Zápis Loketska byl omezen na dobu života Kašpara Šlika 

a jeho dědiců. Jindřich z Plavna si této skutečnosti byl vědom a netajil se, že se o Loketsko 

také zajímá; dokonce měl tvrdit, že na něj má nějaký zápis.
903

 Dokud Mates spravoval zboží 

za Kašparova legitimního dědice, kromě násilných útoků pánů z Ilburka, vyplývajících však z 

kompenzace císařem nesplaceného dluhu a nikoliv ze zpochybnění držby, a dřívějších útoků 

pánů z Plavna, nebyla držba zpochybňována. Právní slabina vznikla vlastně již v konfirmaci 

zápisu králem Jiřím v roce 1461, který zápis potvrdil jmenovitě Matesovi Šlikovi a jeho 

synovcům Václavovi a Zikmundovi.
904

 Když pak rodové dělení v roce 1472 určilo, že 

Loketsko bude dílem Matesa Šlika, ukázala se zmíněná slabina zcela jednoznačně. Matesovu 

doživotní držbu nikdo nezpochybňoval, ale nárok jeho synů byl opravdu vágní. Zápis na 

Loketsko se na Mikuláše, Jeronýma a Kašpara nevztahoval. Tím začíná dávat smysl, proč o 

dědičný hold usilovali právě Matesovi synové. Navrženou hypotézu potvrzuje i objev další 

obhajoby Matesa Šlika ve fondu Staré manipulace. Autor dokumentu zde vytváří konstrukci, 

že povinnost holdu vychází ze zápisu Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika. Nárok 

Matese Šlika a jeho potomků na týž hold vychází z rozdělení majetku v rodu Šliků s tím, že 

Mates získal Loketsko. Matesova obhajoba jednoznačně vytváří zdání situace, že protest 

loketských nespočíval v odporu proti utužování vlády zástavních pánů nad svobodným 

městem a krajem, jak je zřejmě díky úsilí Jindřicha z Plavna zaběhnuté v české historiografii, 
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ale v neochotě loketských uznat legitimitu sekundogenitury.
905

 Ve světle těchto zjištění se 

konstrukt o fanatických utlačovatelích práv kraje a města začíná měnit v zápas o prosazení 

sekundogenitury rodu oproti dalším případným pretendentům na zástavu královského 

majetku. Požár města a vyhnání odbojných loketských představuje důležitý přelom, 

následující obnova vyhořelého hradu na rodovou rezidenci a obnova vyhořelého kostela
906

 na 

rodovou hrobku ukazuje, že Šlikové v roce 1473 první fázi zápasu vyhráli. Se situací dělení 

majetku a s výběrem Lokte jako rodového panství jednoznačně souvisí prodej držby 

Stollbergu v Krušných horách v témže roce v roce 1473. 

Otázka dědičné přísahy se do budoucna prolíná dalším děním v Loketsku. Ještě před 

Olomouckým mírem Šlikové uznali Vladislava Jagellonského českým králem, což jim v roce 

1476 přineslo potvrzení jejich práv k Loketsku, které bylo z pohledu dalšího vývoje zcela 

klíčové. Listina ze 4. dubna 1476 potvrzovala jmenovitě Matesovým synům Mikulášovi, 

Jeronýmovi a Kašparovi zástavu pouze hradu Lokte s příslušenstvím na dobu svých životů.
907

  

Do roku 1478 pak spadá výše zmíněná nepotvrzená zpráva z braniborského dvora o 

tom, že Šlikové prý mají postoupit svůj majetek Korvínovi, jmenovitě Holíč. Ze šlikovské 

korespondence to však potvrzeno není, protože z informace zaslané Matesem během léta 1478 

do Chebu pouze vyplývá, že Korvín skutečně Bečov a Kynžvart nechal Janem Planknerem 

obsadit.
908

 Zda jeho plány sahaly ke šlikovským državám v Loketsku, či si skutečně plánoval 

Plavenského souhlas s vyklizením zmíněných dvou hradů zajistit příslibem nějaké panství ve 

Slezsku, příp. nějakého jiného, např. Holíče, je nejisté. Jelikož však zmíněné zprávy jsou 

datovány do období před Olomouckým mírem je možné, že celá záležitost byla právě tímto 

aktem antikvována. Vstřícnější přístup Korvína by mohl vyplývat ze skutečnosti, že v roce 

1482 se Matyáš Korvín snažil získat do služby Jeronýma Šlika, příp. si koupit nebo 
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pronajmout hrad Loket jako strategický bod k útokům na říšská knížectví. Jeroným však 

nabídku po konzultaci s rodinou a Wettiny odmítnul.
909

  

Bezprostředně po událostech roku 1473 si vyhnaní loketští měšťané stěžovali u 

papežského legáta Rudolfa z Rüdesheimu.
910

 Předmětem stížnosti bylo i svalení odpovědnosti 

za vypálení Lokte na Šliky, církevní představené zajímalo zejména vypálení loketského 

kostela, kde plameny strávily kromě vybavení i svátost oltářní.
911

 Vyšetřováním byli pověřeni 

arcijáhni Prokop z Plzně a Stanislav z Velvar. Po vyhlášení exkomunikace se Šlikové ke kurii 

odvolali a působením opata z Waldsasů a Grünheinu
912

 byli z obvinění absolvováni.
913

 

Loketští se obrátili na papeže Sixta, který si vyžádal další prověření,
914

 ke kterému však 

nedošlo. O celé záležitosti bylo i nadále jednáno, jak dokazují záznamy o existenci 

nedochovaných písemností z roku 1477 vzniklých v klášteře v Grünheinu.
915

 K vydání nové 

exkomunikační buly došlo až 25. července 1484, ta však nebyla s ohledem na úmrtí papeže 

zveřejněna a k jejímu vyhlášení došlo až po potvrzení Innocencem VIII. v roce 1485.
916

 

Obnovená exkomunikace neuznala absoluci z roku 1475 a potvrdila vinu Šliků na vypálení 

města a vyhnání měšťanů. Dokument je cenný zejména výčtem osob, na které se 

exkomunikace vztahuje, kromě několika osob šlikovské klientely (Jan Tannberger se synem, 

Zikmund ze Schwarzenbergu, Jorg Rozenbergár), překvapí i přítomnost mana Mikuláše 

Pernsteinera, který se o několik let později stal obětí Jeronýmova hněvu, stejně jako 

přítomnost Hýzrlů.
917

 Rok 1486 byl dle Zdeňky Hledíkové vrcholem protišlikovského odboje, 

do souvislosti s ním dává i půhon Jeronýma Šlika před zemský soud, na kterém Šlikům 

nebylo uznáno privilegium soudní exempce před soudy s výjimkou císařského.
918

 Již po smrti 

Matesově Innocenc VIII. udělil listinou z roku 1488 odpustky ve prospěch vyhnaných 
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loketských měšťanů, tím však církevní podpora loketským skončila.
919

 Zdeňka Hledíková v 

závěru své stěžejní studie podotkla, že v prostřední fázi sporu v osmdesátých letech sehrál 

náboženský aspekt důležitou roli. Tento aspekt hrál však stěžejní roli již od 60. let od doby 

exkomunikace krále Jiřího z Poděbrad, kdy vytvářel jednu z významných rovin politického 

zápasu mezi Poděbradem (později Vladislavem) a Korvínem o království a Matese Šlika s 

Plavenskými o Loketsko. 

Příspěvky Karla Köpla a Zdeňky Hledíkové alespoň částečně vnášejí světlo do otázky, 

kdo byli hlavní příslušníci protišlikovské opozice. Pramenem jsou zde dva téměř totožné 

dopisy z roku 1486 a 1487 žádající podporu vyhnaných. Výčet obsahuje jména 10 osob, 

kterými jsou Mathes Hartenberker, Lorentz Hanusch, Wenczel Knoblach, Balstasar Kugler, 

Thoma Czalicz, Wenczel Seydel, Johannes Cromer, Hans Pawsam, Nickel Rocmaister, 

Kasper Ekel.
920

 Mezi zmíněnými osobami vyčnívá jako představitel vyhnaných loketských 

měšťanů Vavřinec Hanuš (Lorenz Hanusch), jehož jméno je spojeno s bojem proti Šlikům po 

celou dobu. Z nově nalezeného svědectví, které napsal chebské radě v roce 1478, vyplývá, že 

jeho nenávist ke Šlikům byla velmi osobní. Ve zmíněném missivu popisuje Hanuš ještě po 

pěti letech velmi živě, jakým způsobem byl od Šliků a Seinsheima poškozen. Z jeho missivu 

vyplývá také zajímavá informace, že po vyhnání z Lokte, se Hanuš odebral za Michalem 

Šlikem do Nejdku, aby u něj hledal zastání proti jeho příbuzným.
921

 Zmíněný postup vyplývá 

ze skutečnosti, že oba Šlikové Mates i Michal byli Hanušovými ochránci, což slíbili někdy v 

60. letech jeho umírajícímu otci.
922

 Michal Hanušovi glejt poskytnul, ale Mates Šlik ho 

nerespektoval, jeho nositele nechal zatknout a okradl ho o jeho majetek. Ve světle 

expresivního líčení, zakládá-li se na pravdě, je pochopitelné, že Hanušova nenávist sahala až 

za hrob. Hanuš byl dle Hledíkové hlavním iniciátorem papežské klatby nad Šliky, byl to také 

on, kdo se stále obracel k panovnickým dvorům o podporu vyhnaných loketských.
923

 

Skutečnost, že fráze o nenávisti až za hrob, není jen literárním obratem, dokládá např. glejt 

vydaný pro Vavřince Hanuše v roce 1498, dvanáct let po smrti Matesa, ve které je zmíněn 
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„nevěrný zlý tyran Mates Šlik, jeho synové, spolupracovníci a škůdci“.
924

 

Výsledkem Hanušovy aktivity musela být i podpora vyhnaných loketských měšťanů 

deklarovaná 2. listopadu 1487 Matyášem Korvínem, který v listině vydané k této příležitosti 

zrekapituloval tehdy již více než 15 let vzdálené dění s tím, že za zdroj veškerého nesváru 

označil šlikovské trvání na dědičném holdu, které loketští místo jim složili králi Matyášovi. 

Tato skutečnost měla spustit celou vlnu událostí, během kterých Šlikové bez ohledu na 

ujednání s Matyášem začali pustošit Loket a vyhánět měšťany. Matyáš upozornil, že po 

Olomouckém míru zůstala toto bezpráví nepomstěna a vyzval říšskou vrchnost k nápravě.
925

 

Ve srovnání s listinou o narovnání mezi Šliky a loketskými, obsahuje Matyášova listina, 

stejně ale jako Matesovo svědectví zajímavý interpretační posun. Zatímco v narovnání z roku 

1471 se neobjevuje jmenovitě otázka dědičné přísahy, v pozdějších materiálech, jak v listině 

Matyáše, tak v obhajobě Matesa Šlika je spor o přísahu předřazován prodeji Lokte v roce 

1471. Zmíněné tvrzení otevírá otázku, zda před kodifikovaným dělením v roce 1472 

neproběhlo ještě nějaké, které by vyžadovalo složení dědičné přísahy již před rokem 1471, 

nebo obě strany předřazením tohoto aktu před dobu, ve které skutečně probíhal, pouze 

zdůraznili jeho význam. Dikce listiny je namířena proti Šlikům a nechává tušit, že uherský 

král jim zřejmě nikdy jejich neochotu poddat se nezapomněl. 

 

Počátek osmdesátých let 15. století byl ve znamení generační obměny ve šlikovském 

rodě. Asi sedmdesátiletý Mates Šlik se od začátku 80. let pomalu stáhl do ústraní, aby ho ve 

vládě nahradili jeho synové Jeroným, Mikuláš a Kašpar. I v osmdesátých letech pokračoval 

spor o přísahu zástavním pánům, zejména o její formu. Záležitost otevřel sám panovník, který 

před královský komorní soud nechal v roce 1483 pohnat loketské za to, že Šlikům dědičně 

přísahali.
926

 V 80. letech však spor probíhal ještě silně podněcovaný náboženským rozměrem, 

jak dokládá pojednaný průběh vývoje klatby proti Šlikům. Na základní úrovni majetkové měl 

nadále podobu boje Šliků s Jindřichem s Plavna, jak dokládají zápisy register komorního 

soudu, před kterým probíhala v roce 1483 jedna ze pří. Podstatnými body zde zejména byla 

Plavenská podpora vyhnaných loketských proti Šlikům, kterou soud Jindřichovi zakázal. 

Druhou důležitou záležitostí byla otázka manů, které si obě vrchnosti navzájem na sobě 
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 Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig 
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nárokovaly.
927

 Soud v této věci rozhodl, že každý si má hledět manů náležejících k jeho hradu 

a u těch, u kterých není příslušnost jednoznačná, má být o věci rozhodnuto dalším stáním u 

soudu. Střety probíhaly i nadále, jak ukazuje další spor, v rámci kterého se snažili Šlikové 

uplatnit nad many plavenského Kynžvartu soudní pravomoc z titulu držby Lokte, v této věci 

však komorní soud jejich nárok odmítnul.
928

 Ve sledovaném období byl spor o plavenská léna 

vyřešen jejich postoupením Jeronýmovi Šlikovi listinou krále Vladislava datovanou 15. 

července 1488, jejíž opis byl v rámci výzkumu nově objeven ve fondu Staré manipulace.
929

 

Dokument je obzvláště cenný z důvodu, že kromě datace transakce, která nebyla staršímu 

bádání známa, na několika foliích obsahuje podrobný soupis veškerých plavenských lén ke 

zmíněnému datu, o jejichž rozsahu dosud neexistoval ani u Rudolfa Schreibera přesnější 

pojem.
930

 

Spor o přísahu zástavním pánům přerostl v 80. letech do polohy pře s many loketského 

kraje. Nálezem komorního soudu z roku 1487 ve věci soudní přísahy manů bylo stanoveno, 

aby „manowé přísahu k saudu učinili wedle obyčeje starodáwnieho, napřed králi JMti, a 

jednomu z nich pánuow Šlikuow, kteréhož oni nadepsaní Šlikové z sebe wyberú.“ Pouze jeden 

ze Šliků získal právo poroučet manům.
931

 Nález komorního soudu tak operuje se zřízením 

funkce vladaře ve šlikovském rodě, které však je loketskou kronikou doložené již krátce před 

tímto rozsudkem. 

Přes blížící se vyhrocení konfliktu po roce 1500, v době smrti Matesa již Šlikové v 

rukou drželi zástavu, ve které jejich pozice v porovnání s rokem 1472 již byla značně 

konsolidována. Když roku 1487 Mates Šlik zemřel, nebyl pohřben po boku své manželky v 

Chebu, nýbrž v loketském kostele sv. Václava, v novém rodovém pohřebišti, jen několik 

kroků vzdáleném od rodové rezidence hradu Lokte.
932

 Až do barokní přestavby v roce 1725 
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zde zůstal dochován zřejmě výstavný náhrobek – dílo chebského mistra Erharda z Eichstädtu 

s nápisem: „Anno 1487 die Sancte Lvdmilae obiit magnificvs et generosvs dominvs d. 

Matthaevs Schlick, qvi jvsto titvlo dominvs Elnbogae ad qvinqvaginta dvos annos possedit. 

Cvivs anima est sit in pace.“
933

 

 

Ve světle výše uvedeného lze závěrem konstatovat, že období let 1470–1473 bylo 

klíčovým momentem, kdy se rozhodovalo, zda budoucnost Šliků bude v novověku psána 

v českých nebo saských dějinách. V jejich době by sice toto rozhodnutí nevyznělo tak 

dramaticky, jak bylo právě vyřčeno, protože všechna uvedená panství a državy ležící za 

dnešní hranicí země patřila tehdy mezi zahraniční léna České koruny. Nicméně pokud by 

k tomu přece došlo, nabízela by se jako snadno představitelná jejich postupná sebeidentifikace 

s Vogtlandem a splynutí s místními stavy. 

Co se týče interpretace aktu postoupení práv, domnívám se, že šlikovský pokus o 

prodej Loketska je možné vykládat jako pragmatické řešení konfliktní situace, jako snahu o 

momentálně nejvýhodnější obchod, který měl zajistit stabilnější rodovou základnu, než v dané 

situaci nabízelo Loketsko. Volba Vogtlandu se s ohledem na rodové kořeny Šliků, jejich 

německou jazykovou příslušnost a blízkost ke stavům této země zdá být zcela opodstatněnou. 

V regionálních souvislostech byla epizoda s prodejem Loketska součástí lokálních 

konfliktů, které kontinuálně pokračovaly až do roku 1506. Přesto je však důležitým mezníkem 

v koncepci budoucího směřování šlikovských zájmů. Zatímco do roku 1471 jsme hovořili o 

naději Šliků na přesun do Vogtlandu, příp. dále do Míšeňského markrabství, došlo po dělení 

roku 1472 k radikálnímu obratu, jehož podstatu je možné definovat jako snahu Šliků o 

upevnění rodových mocenských pozic v loketské oblasti. Toto úsilí se upnulo jednak na 

zmíněné získání dědičného holdu obyvatel loketského kraje, jednak na dosažení větší míry 

nezávislosti na saském i českém prostředí. I tak lze totiž interpretovat neúspěšný pokus o 

uplatnění soudní exempce z moci českého krále vyplývající z falešného Zikmundova 

privilegia. Případné akceptování privilegia, předloženého zemskému soudu v roce 1486, 

zřejmě v souvislosti s klatbou nad Šliky, by znamenalo přímé podřízení rodu císařské moci. 

Přičemž za tímto manévrem bylo již v této době rozpoznáno riziko přímého podřízení 

                                                                                                                                                                                     
uvedení patrocinia) znovu vysvěcen (a s ním i kaple sv. Mikuláše a oltáře u sv. Wolfganga a sv. Kříže) [SOkA 

Jindřichovice, AF Loket, Monumenta, fol. 11, 116]. Další prameny však postrádáme. Roku 1504 byl z 
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Loketska Římské říši.
934

 Asi je možné se pouze dohadovat, zda se v dané chvíli jednalo o 

skutečné separatistické tendence či jen o upevnění vlastní pozice na česko-saském pomezí, 

nebo o pouhou obranu legitimity k Loketsku. Nález zemského soudu z roku 1486
935

 totiž sice 

nepotvrdil Jeronýmu Šlikovi přímou podřízenost císaři,
936

 ale v zásadě legitimizoval platnost 

falešné latinské hraběcí listiny z 30. října 1437 jako takové. Soudci svým vyhýbavým 

postojem k uznání exempce mimoděk potvrdily, že listina byla vydána ve prospěch Kašpara 

Šlika a jeho bratří. Zmíněným nálezem byla tak potvrzena i zmanipulovaná pasáž listiny, ve 

které byl nahrazen pojem „dědicům“ slovem „bratrům“. Neúspěch se soudní exempcí 

znamenal v důsledku – spíše než potvrzení – nezpochybnění legitimity nároku šlikovské 

sekundogenitury, což se ukazuje ve světle výše zmíněného zápasu jako podstatný moment. 

 

Smrtí Matesa Šlika se uzavřela zakladatelská kapitola dějin šlikovského rodu započatá 

za jeho bratra Kašpara Šlika. Zatímco éru staršího z bratří je možno charakterizovat jako 

období velkých zisků spojených s dvorskou službou, je éra Matesa Šlika érou významného 

hospodáře, který se za svého života snažil o cílené zmnožení držav, jejich centralizaci a 

posílení významu. Zároveň však byl konfrontován s trendem určitého chudnutí rodu, který se 

objevil po období velkých zisků. Historickým paradoxem zůstane, že již bezprostředně po 

jeho smrti došlo k rozdělení rodu do tří větví: falknovské, loketské a ostrovské. A přestože 

byla deklarována jednota těchto větví symbolizovaná osobou vladaře, přirozenému trendu 
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rozpadu se nedalo zabránit. Tímto symbolickým rozpadem územní celistvosti panství 

vstoupili Šlikové do českých novověkých dějin vstříc těžbě jáchymovského stříbra. 

 

3.8. Dědicové Matesa Šlika 

 

Matesovými syny se v roce 1489 loketská linie rodu rozdělila na tři větve: Loketskou 

(Jeroným), Falknovskou (Mikuláš) a Ostrovskou (Kašpar II.), z nichž ta poslední jmenovaná 

dala světu Jáchymov. Maximální hranicí, kterou v otázce uzurpace zástavní držby, Šlikové 

dosáhli a kterou již nepřekročili a vlastně ani nedokázali vyčerpat, bylo potvrzení zástavy na 

dobu delší než 6 životů, kterou obdrželi od krále Vladislava Jagellonského v roce 1489, 

potvrzené králem Ludvíkem v roce 1523.
937

 Za připomenutí stojí, že rok 1489, kdy dosáhli 

alespoň tohoto úspěchu, byl i rokem, ve kterém ztratili holíčské panství. V této souvislosti je 

vhodné připomenout, že rozdělení v loketské linii nebylo chápáno jako rozbití jednoty 

Loketského kraje. Neoddělitelnost statků od kraje je vyjádřena i symbolickým rozdělením 

hradu Lokte mezi bratry. Ještě v polovině 16. století jsou v Jáchymovské Postile Johanna 

Mathesia vnímány pouze dvě hlavní linie rodu: Schlickové z Lubů, kteří byli purkrabími 

v Chebu (ve skutečnosti potomci Kašpara Šlika), a Schlickové z kamenného Lokte (potomci 

Matesa Šlika).
938

 Mathesius však považuje všechny Šliky (i lubské) za potomky Matesa Šlika, 

„vnuka“ kancléře Kašpara. Je otázkou dalšího bádání, zda se jedná o pouhý omyl, či o součást 

nějakého účelového zkreslení, které ve výsledku vrhá lepší světlo na kontinuitu moci v rodě 

Šliků. Tato informace pak byla hojně přejímána dalšími dějepisci. 

V trendu upevňování pozic na Loketsku pokračoval Jeroným Šlik a jeho synové ještě 

dlouho po smrti Matesa Šlika. Projevovalo se to dalším útlakem tentokrát vůči manské 

soustavě loketského kraje.
939

 Registra komorního soudu jsou plna četných zmínek o sporech z 

80. let, jejichž hlavními aktéry jsou Matesovi synové Jeroným a Mikuláš. 

Mezi spory s přeshraničním přesahem, na jejichž řešení se podílí i Wetinové, patřily 

záští Mikuláše Šlika s Arnoštem ze Schönbergu v letech 1481–1482.
940

 V roce 1483 je tím 
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 NA Praha, fond České gubernium – guberniální listiny, Praha (0993–1526), sg. 846. 
938

 MATHESIUS, Johann, Hornická postila s krátkou Jáchymovskou kronikou, přeložil URBAN, Jan, NTM : 

Praha 1981, s. 145. 
939

 Tato fáze sporu přes existující nesvár s městem Loket a Karlovy Vary je zaměřena také na many Loketského 

kraje, což by mohlo vysvětlit neutrálnější postoj českých měst ke konfliktu na počátku 16. století. Postoje měst 

království k této otázce si povšiml Ivan Martinovský. Upozornil, že šlikovský odpor proti zemskému právu mohl 

být městům dokonce sympatický, proto se měla z počátku zdráhat podpořit tažení zemské hotovosti. Přidala se 

až ve druhém sledu, přičemž město Praha nakonec v konfliktu prostředkovalo mír. MARTINOVSKÝ, Ivan, 

Zápas o uznání Vladislavského zřízení zemského. In: Ústecký sborník historický 1983, s. 133–171, s. 140. 
940

 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové, majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487, 

diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007, s. 135–136. 
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podstatným sporem projednávaným před komorním soudem kromě řady dalších
941

 pře mezi 

Šliky s Jindřichem z Plavna a panem Hasištejnským „o lovy, meze neb jiné věci.“
942

 Kromě 

již zmíněných záští spadajících obecně do kontextu formulace přísahy nad zástavou
943

 je jako 

exemplární příklad pokusů možné zmínit konflikt Jeronýma Šlika s Oldřichem Satanéřem, 

držitelem Hauenštejnu.
944

 Součástí konfliktu Šliků s Plavenskými se Satanéřové ocitli již za 

éry Matesa Šlika na přelomu 60. a 70. let 15. století, kdy jako držitelé statků Drahovic a 

Všeborovic patřili do šlikovského Loketského kraje.
945

 Pře se Šliky projednávaná v roce 1488 

a 1489 před komorním soudem se však zdá velmi zajímavou, protože je v ní patrná snaha 

Jeronýma Šlika o vynucení určitých nespecifikovaných povinností, které Satanéřové vůči 

Šlikům, zřejmě z titulu loketských purkrabí mají. Bohužel zde však není specifikováno, zda se 

tato povinnost opírající se o listiny Karla IV, na které se Jeroným Šlik odvolával, vztahuje k 

Haunštejnu. Logičtější však je, že se tato povinnost spíše vztahuje k Satanéřovým statkům na 

Loketsku. Přesto je tento spor v celkovém kontextu dost podstatný, jedná se totiž o další 

doklad uzurpace skutečného či domnělého práva nad jedním ze subjektů Loketského kraje. V 

nálezu komorního soudu zaujme také postup, který panovník zvolil. Jelikož je ve sporu 

argumentováno listinami jeho předchůdců, předal při k řešení zemskému soudu.
946

 Konflikt 

pokračoval i v 90. letech, kdy byla šlikovská strana oslabena zavražděním Jeronýma Šlika v 

létě 1492. Nepřízeň krále vůči postupu Šliků v Loketsku je patrná ze zplnomocnění Jindřicha 

z Hradce a Jiřího z Dubé, aby na místě krále Vladislava vedli při mimo jiné i ve věci starší 

vraždy Mikuláše Pernsteinera proti Mikuláši a Kašparovi Šlikům, kteří „mnohými a 

neobyčejnými věcmi rytieřstvo z krajiny Loketské i jiné, kteréž v zápisech svých mají, obtěžuji 

a je k tomu nutie, aby jim na se zápisy činili, kteříž by, tak jakž jsme zpraveni, nám i koruně 

naší České k znamenité škodě bylo...“.
947

 Konflikt s Jindřichem z Plavna, hejtmanem 
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 Např. pře Jindřicha ml. z Plavna s Mikulášem a Jeronýmem o „pobránie“, které Mikuláš učinil. „Archiv český 

čili staré písemné památky, 9. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1889, s. 410). Dále tamtéž, s. 412–412. 
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 Archiv český čili staré písemné památky, 8. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1888, s. 410. Pokračující záští 

s plavenskými v roce 1487 viz tamtéž, s. 480. xax 
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 Viz zápis komorního soudu z jara 1488 o „ruoznici“ mezi pány Šliky a many kraje Loketského in: Archiv 

český čili staré písemné památky, 9. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1889, s. 466. 
944

 K dějinám držby hradu srov. SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království českého 13, Praha 1937, 

s. 96–97. 
945

 Srov. zmínku o tažení plavenského proti Satanéřům v obhajobě Matese Šlika proti obvinění Jindřichem z 

Plavna z února 1469 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/41: „Schobrowicz zum 

Schloss unnd Lannd mit Lehen, Dinsten, Volg, Gerichten, Stewr und all(er) Herligkeit gehort“. 
946

 Archiv český čili staré písemné památky, 9. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1889, s. 473,489–490: „A 

poněvadž se ta věc listuov a majestátuov ciesařských dotýče i královských JMti předkuov, že JMt té pře jim 

odkládá až do úterého po suchých dnech letničních nynie příštích, tu aby před JMtí a pány obojí před súdem 

zemským stáli.“ 
947

 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 10. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1890, s. 

395–396. K témuž podrobněji Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken 

aus Boehmen, hrsg. von Ludwig SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 24. 
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německých lén pokračoval i v dalších letech. Velmi zajímavá je jeho fáze projednávaná před 

komorním soudem v lednu 1493, který řešil při mezi Jindřichem z Plavna a Kašparem Šlikem 

vzniklou zdánlivě banální urážkou vyřčenou Šlikem. Jednalo se o dehonestaci Plavenského, 

který na králův rozkaz osadil chebský zemský soud, což bylo Šliky zřejmě vnímáno jako 

zásah do kompetencí Václava Šlika, chebského pflegára. V rozmíšce, která skončila smírným 

rozsudkem komorního soudu, padla ze strany Plavenského asi určitá invektiva vůči Šlikům 

narážející na věrohodnost listu předloženého Václavem, kterým měl král instruovat chebské 

many a rytíře, jak se u soudu zachovat. Spíše než na manipulaci či falšování dopisu narážel 

Jindřich na možnost, že Šlikové manipulují s osazenstvem kanceláře. Přesto však nelze 

vyloučit, že narážka mohla reagovat na možné povědomí, že Šlikové měli co do činění s 

falšováním listin.
948

 Táhnoucí se nepokoje na Loketsku vrcholili v 90. letech procesem se 

Šliky před zemským soudem. Bratři Šebestián a Kvirin byli v roce 1497 pohnáni pro vraždu 

Mikuláše Pernsteinera spáchanou jejich zemřelým otcem. Ze soudu vyvázli s podmínkou 

vězení v případě dalšího půhonu a s povinností zřídit zavražděnému záduší a jeho synovy 

poskytnout náhradu. Spor jejich strýce Kašpara a loketských byl nálezem narovnán. S 

vážnějším postihem vyváznul jejich strýc Mikuláš Šlik, který ztratil při z důvodu nedostavení 

se před soud a byl odsouzen ke ztrátě všech statků.
949

 V červnu 1497 pak vydal král Vladislav 

souhlas s konfiskací majetku Mikuláše Šlika ve prospěch Jindřicha z Hradce. Součástí 

Jindřichova zisku nebyla však Mikulášova část zástavy Lokte, která měla být vrácena zpět 

králi.
950

 Jindřich z Hradce však krátce na to postoupil celý podíl zpět králi, jak vyplývá ze 

zápisu register krále Vladislava z roku 1499
951

 a ten jej zřejmě vrátil Mikuláši Šlikovi, neboť 
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 „A což se toho listu dotýče, kterýž král JMt rytieřstvu a mnóm kraje Chebského píše, kterak se mají při tom 

súdě zachovati, kterýž panu Václavovi duoleží jako purgrabí Chebskému, že by o něm král JMt nevěděl, a že by 

skrytě a tajně vyšel. A pan z Plavna proti tomu pravil a odpieral, že jest tak nemluvil a že jest ničiemž královské 

kanceláři  nenařiekal aniž nařieká, a že jest řekl, jakž pak kolivěk jest ten list panu Václavovi [Šlikovi] přišel, že 

toho při tom nechává.“ Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 10. díl, vyd. Josef 

KALOUSEK, Praha 1890, s. 459. 
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 Události roku 1497 včetně německého nálezu zapsaného do desk zemských viz Die Chronik der Stadt 

Elbogen (1471–1504). In: Deutsche Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig SCHLESINGER, Bd. I., Prag 

1879, s. 21–47. Stručně též PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1921, s. 

1129. 
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 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 10. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1890, s. 

405–406: „že pro takové provinění spravedlivě v vinu naši svrchupsaný Mikuláš Šlik upadl, a z té příčiny všicken 

state jeho podle práva nám přisúdili, a ten nález a rozsudek dskami zemskými zapsali. [...] tak aby on [Jindřich z 

Hradce] s dědici a budúcími svými ten všecken majetek svrchupsaného Mikuláše Šlika, movitý i nemovitý, 

dědičný, manský neb zápisný, se všemi a všelijakými příslušnostmi – krom toho třetího dielu na zámku a městu 

Lokti, kterýž témuž Mikulášovi Šlikovi příslušel, ten my sobě a budúcím našim králuom Českým pozuostavujem, 

než jiný všecek tak, jakž nám dskami zemskými zapsáno jest – dědičně jměli, drželi a jeho požili a požívati a s 

ním jako s svým vlastniem vedle zdánie svého učiniti mohli a moc měli tím vším právem [...]“ 
951

 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 18. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1900, s. 

171. 
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ten i v následujících letech zůstal v držení Falknova a dalších statků.
952

 Stěžejním motivem 

sváru byla záležitost šlikovského požadavku dědičné přísahy a holdu od měšťanů loketských, 

kterýžto požadavek se táhne jako červená nit, jak Loketskou kronikou, tak i dochovanými 

zápisy register komorního soudu roku 1497.
953

 S dílčích sporů lze zmínit při z roku 1500 

Mikuláše Šlika „na Hartemberce“ s Kateřinou, dcerou zemřelého Kašpara Štampacha o 

Kynšperk,
954

 který navazoval na kauzu poručnictví Jeronýma Šlika nad Kateřinou a její 

sestrou Markétou. S tímto případem se pojil další soudní spor projednávaný před zemským 

soudem ještě za Jeronýmova života v roce 1488, jehož podstatou byla pře o poručnictví mezi 

Jeronýmem a Joštem z Feilče.
955

 Již zmíněným vrcholem revolty proti zemským pořádkům 

byla vojenská výprava zemské hotovosti proti Lokti roku 1505, která Šliky přiměla 

k přehodnocení svého postupu. Z nálezu zemského soudu proti Šlikům ze 4. června 1504
956

 a 

zejména z nálezu sněmovního o porovnání Šlikův s krajem Loketským
957

 vyplývají zřetelně 

hlavní body konfliktu v této fázi. Kromě celé řady sporných bodů je v nálezu uvedena 

formulace přísahy králi a Šlikům na jeho místě.  

První dekáda 16. století představuje pro rod Šliků zlomové období i v jiné oblasti v 

letech 1503–1506 vypukl jejich konflikt s příbuznými šlechtickými rody (Gutštejnové), k 

jehož gradaci spustila karlovarská krvavá svatba Jiljího Štampacha ze Štampachu a Doroty 

                                                           
952

 S tím zajisté souvisí zmínka u Palackého, že „pan Mikuláš prosil hojnými omluvami a přímluvami doprosil se 

milosti královy.“ PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, Praha 1921, s. 1130. Je 

otázkou dalšího zkoumání, zda mezi propadlými statky nebyl hrad a panství Kynžvart, který získali Šlikové na 

pánech z Plavna na přelomu 80. a 90. let a o který se rovnali bratři Kašpar a Jeroným roku 1491 (Sedláček, 

August, Hrady, zámky a tvrze království českého, XIII, Praha 1937, s. 59 ad.). Dle názoru Jiřho Jánského by 

Kynžvart nohl být ztraceným statkem, který v roce 1497 získal Kryštof z Gutštejna. JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci 

a páni z Gutštejna, Domažlice 2010, s. 200. 
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 Německý text králem přikázané přísahy in Die Chronik der Stadt Elbogen (1471–1504). In: Deutsche 

Chroniken aus Boehmen, hrsg. von Ludwig SCHLESINGER, Bd. I., Prag 1879, s. 65: „wir sweren und globen 

got dem hern und allen heiligen und den edeln hern hern Quirino, hern Sebastiano, gebrudern van Weiskirch, 
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k témuž in Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 10. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 
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města, že mají vuoli při sobě klíčuov nechati aneb je mešťanuom dáti. Než co sě přísah a slibu dotýče, z toho 

slibu a přísahy dědické mají je propustiti a přísahou je zavázati, jako na zástavnie lidi slušie, a to takovou: 

„Přísaháme a slibujem pánu Bohu a všem svatým a urozeným pánóm, panu Quirinovi a panu Šebestiánovi 

bratřím z Holíče, pánóm našim milostivým a dědicóm jich a zastavným věrnosť a poddanosť zachovati vedle 

zápisuov jich, jako na dobré lidi zastavnie slušie.“ A též také měšťané Varuov učiniti mají.“ Dále o ostavení 

nové brány Šliky a dosazování konšelů Šliky tamtéž s. 499–500, 502. 
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 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 11. díl, vyd. Josef KALOUSEK, Praha 1892, s. 

526. 
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 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 19. díl, vyd. Jaromír ČELAKOVSKÝ, Praha 

1901, s. 233–234, 245–248. 
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 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. 6. díl, vyd. František Palacký, Praha 1872, s. 292–

294. 
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Ždárské v únoru 1503, kde bitka mezi Šebestiánem Šlikem a Šebestiánem Pluhem z Rabštejna 

spustila vlnu nesvárů, do kterých se zapojili nejen bratři Jan a Volf z Gutštejna, ale tyto 

nepokoje se prolnuli s latentním sporem Šliků s obyvateli Loketského kraje.
958

 V té době již 

Šlikové nedrželi úřad chebského purkrabího, jehož se vzdali krátce předtím ve prospěch tehdy 

ještě spřátelených příbuzných Gutštejnů. Dle závěru Uwe Trespa i tako událost spolu s 

konflikty na dalších frontách přispěla k rozhodnutí začít společně užívat titulu hrabat z 

Bassana.
959

 Zmíněnou válkou a nálezem soudu byl otevřený konflikt urovnán. Ještě v průniku 

do horního a mincovního regálu po založení Jáchymova a v následném na králi v zásadě 

nezávislém obchodu se stříbrem je však možné sledovat pokračování tohoto emancipačního 

trendu, který je uskutečňován v nových podmínkách. Teprve tvrdý střet s habsburskou 

přesilou po nástupu Ferdinanda I. na český trůn v roce 1526 však učinil obdobným ambicím 

Šliků přítrž. Porážka v roce 1506, objev Jáchymova a definitivně i jeho ztráta se tak vlastně 

stávají mezníky počátku bližšího sepětí Šliků s panským stavem Českého království, které se 

od té doby projevovalo například získáváním zemských úřadů. Proměna vztahu 

k panovníkovi a panskému stavu dokládá jejich postoj v protihabsburských povstáních. Již 

v roce 1547 se část rodu postavila proti Ferdinandovi I., a po té na počátku 17. století, 

vystupuje Jáchym Ondřej Šlik v samotném čele protihabsburského stavovského odboje.
960

 

 

3.9. Reprezentace rodiny Šliků – budování rodové rezidence II 

 

Drobné objevy z oblasti genealogických vazeb mezi jednotlivými osobami přinášejí 

často odpovědi na zásadní otázky. I v šlikovském rodu pojednávaného období je nutné ještě 

objev nových příbuzenských propojení předpokládat. Již výše bylo shrnuto, že Matesova 

sekundogenitura rodu pokračovala minimálně třemi syny Mikulášem, Jeronýmem, Kašparem 

a dcerou Annou. Problematiku sňatkové politiky této generace shrnul nově Uwe Tresp, který 

aktualizoval informace staršího bádání. Doložil tak, že se v této generaci objevovali sňatky se 

sousední českou šlechtou
961

 (Jeroným a Dorotea Caltová z Kamenné Hory, Kašpar a Alžběta 

(Eliška) z Gutštejna, pouze Mikuláš se oženil s Agnes Šenkovou z Tautenberga, Anna a 

Bušek Planský ze Žeberka). 
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Pro další badání o dějinách legitimity rodu je však velmi podstatné i téma potomků 

Kašpara Šlika. V Palackého díle bylo možné nalézt zmínku o synu Václavovi, Zikmundovi a 

dceři Konstancii.
962

 Tato informace však téměř zapadla. V historických pojednáních 

vystupoval kancléř často jako bezdětný.
963

 Již u historiků znalých fondů chebského archivu 

byla správně pramenně ověřena informace tradovaná ve starších genealogií o existenci 

potomků Václava Šlika a Kateřiny
964

 synech Albrechtovi, Pankrácovi a Erasmovi (Asmanovi) 

Šlikových.
965

 Ani přínos tohoto bádání však nebyl příliš rozšířen a povědomí o existenci 

kancléřových potomků dodnes schází. Nově se sice podařilo dohledat nejméně dvě dcery 

Václava Šlika, Beatrix a Markétu, zatím však schází doklad o pokračování linie některého 

z těchto kancléřových vnuků. Zmíněná Markéta je pravděpodobně totožná s manželkou 

Bohuslava VIII. ze Švamberka.
966

 V otázce kancléřova syna Zikmunda bylo teprve před 

krátkou dobou dohledáno, že pojal za ženu Annu z Pezinku, dceru Imricha III. z Pezinku a 
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 Příkladem může být postupné znovuobjevení šlikovské primogenitury Václava, Zikmunda, Konstancie a 

Beatrix, přímých potomků kancléře. Nejprve byla pozapomenuta vazba Kašpara Šlika k Václavovi. Nepočítáme-

li rukopisnou práci Břežanovu, ve které autor uvažuje, že Václav Šlik byl synem Kašparova neexistujícího syna, 

tedy vnukem kancléře Kašpar, byl Václav Šlik mylně přiřazován k jiné linii než mezi potomky kancléře. Ještě u 

Palackého je Václav chápán jako syn Mikuláše Šlika, Kašparova bratra. Palacký však dohledal Kašparova syna 

Zikmunda a dceru Konstancii. (PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě, Praha 

1921, s. 1026; Archiv český čili Staré písemné památky české i morawské. Z archiwůw domácích i cizích, vyd. 

František Palacký, 6. Díl, Praha 1872, s. 551) Od časů chebského archiváře Gradl byl znovuobjeven vztah mezi 

Kašparem a Václavem (Rodokmen přiložený k SIEGL, Karl, Zur Geschichte der „Thalergroschen“. Ein Beitrag 

zur Historiographie des St. Joachimstaler Bergwerks und Münzwesens. In: MVGDB 50, 1912, s. 198–228) a 

nejnověji přibyla dcera Beatrix dohledaná ve vídeňských pramenech (NOVOTNÝ, Michal, Šlikové před 

založením Jáchymova. Cesta rodu Šliků k dolování stříbra. In: Dějiny vědy a techniky 16. Rozpravy Národního 

technického muzea v Praze 218, Miloš HOŘEJŠ, Ivana LORENCOVÁ (eds.), Praha 2011, s. 218). 
963

 Nejasnosti kolem potomků kancléře Šlika vykazuje i velmi rozšířená práce VINAŘ, Otakar, Pět století Šliků. 

In: Heraldika a genealogie XXXI, č. 3–4, zvl. ot. Praha 1998, s. 123, 169. 
964

 Kateřina je doložena v korespondenci chebského archivu. V roce 1491, 1492, 1495 se píše jako Burggraffin 

zu Eger (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/55, 57, 67). 
965

 Existence těchto třech osob je tradována již od novověkých genealogií, nicméně tehdejší historici nevěděli o 

tom, že Václav byl synem Kašpara Šlika. SIEGL, Karl, Zur Geschichte der „Thalergroschen“. Ein Beitrag zur 

Historiographie des St. Joachimstaler Bergwerks und Münzwesens, in: MVGDB 50, 1912, s. 198–228, ZECHEL, 

Artur, Studien über Kaspar Schlick. Anfänge, erstes Kanzleramt, Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte 

und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939, s. 318, 322. 
966

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/185. Suplika podepsaná Frewel Beatrix 

und Frewl Margaret gebornn von Weisskirch(e)n roku 1500 na Lesné (Waldhoff). Doklad o příbuzenství se 

nachází v půhonu z roku 1519, ve kterém „Panna Beatrix z Holejče hraběnka z Pasaunu etc. pohání pana 

Erazima Šlika z Holejče hrabí z Passaunu a na Waldu, bratra svého. Viniti ho chce z toho, že maje touž pannu 

Beatrix sestru svú vedle zřiezenie téhož pana Erazima a jiných pánuov, bratří jejich, které jsú tíž páni bratřie o 

též panně a o jiných pannách sestrách svých mezi sebou učinili, i toho jest neučinil, a tak ji nechoval, neopatřil a 

neopatruje, kdež toho sobě táž panna pokládá tisíc kop grošů českých.“ (Archiv český čili staré písemné 

památky české i moravské. 32. díl. Registra soudu komorního z let 1519–1524, vyd. Jaromír ČELAKOVSKÝ, 

Praha 1915, s. 78.) K roku 1518 je tato Beatrix zachycena u Václava Březana, ve výčtu osob, o kterých autor 

neví, k jaké větvi náleží (fol. 22). Jistá Markéta a další Šlikovny jsou doloženy v adrese dopisu městské rady v 

Chebu ze dne 8, dubna 1513: „Den wolgebornen Edeln frauen frauen Agnesen Slickin geborne von Tauttenberg 

Grefin von passawn frauen von der Weissenkirchen Elbogen und falkenaw und frauen Margarethen von 

Swamberg fräulein Brigita fräulein ursula fräulein Barbora und fräulein Anna alle geborne Slickin etc. unseren 

g(nedigen) frauen und fräulein“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Knihy, Copialbücher, Copialbuch 1513 bis 

1515, ič. 585, fol. 47). 
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Sväteho Jura, příslušnici vysoké uherské šlechty.
967

 Další stopy této linie však zatím schází a 

možná čekají na objevení, nicméně v tuto chvíli se však zdá, že smrtí Zikmunda tato linie 

vymřela. Pokračování linie je doloženo také v případě dcery Konstancie († asi 1496), která 

byla druhou manželkou Bohuslava VII. ze Švamberka († 1490); z manželství vzešlo 6 dětí.
968

 

I další osudy nově objevené dcery Kašpara Šlika Beatrix jsou zatím zahaleny tajemstvím.
969

 

Nepřesnosti v titulatuře a opakování rodových jmen přináší rizika záměn. Zcela reálně 

může hrozit i u jedné z důležitých postav rodu první poloviny 16. století, kterou byl Albrecht 

Šlik,
970

 nejvyšší mistr komory Království českého, později dolnolužický zemský fojt z 

loketské linie a zároveň potomek Jeronýma Šlika, zemřelého v roce 1492 na cestě do Uher,
971

 

který ve čtyřicátých letech postoupil Loket Jeronýmu Šlikovi. Hypotetická záměna může 

hrozit s Albrechtem Šlikem z Lubů, synem Václava Šlika. Naštěstí v listech bývá rozlišována 

titulatura, podle které Albrecht Šlik, potomek Václava Šlika vystupuje důsledně jako Albrecht 

Šlik na Lubech.
972

 V narativních chebských pramenech však je používáno pro rozlišení dvou 

Albrechtů Šliků dvou přízvisk. Na stránkách kronik Pankráce Engelharta a Hanse 

Schönstettera je pro jednoho z Albrechtů Šliků používáno přízvisko Schwarz, pro druhého 
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 NA Praha, fond Stará manipulace, sg. S 16/1, Welcherlay gestallt vnd weis das gut weyskyrchen in der Cron 

zw Hungern gelegen an dem namen vnd stame der Slicken erblich gekhümen ist; NOVOTNÝ, Michal, Šlikové. 

Majetková struktura panství a společenské postavení rodu do roku 1487. Diplomová práce. Ústav hospodářských 

a sociálních dějin FF UK, Praha 2007, s. 101. Za uvedení do problematiky rodových vazeb děkuji Mgr. Danielu 

Gahérovi, který se problematice rodu pánů z Pezinoku a zo Sväteho Jura věnuje: GAHÉR, Daniel, Sväty Jur a 

svätojurskí a pezinskí grófi v 15. a 16. storočí. In: Zo starších dejín Sväteho Jura, ed. Zuzana Štefániková, s. 43–

58. 
968

 JÁNSKÝ, Jiří, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Domažlice 2006, s. 116, 127, 158, 

171 a 172, rodokmen po s. 220. Jánský pracuje s českými dopisy Konstancie ze Švamberka, roz. Šlikové, synovi 

Jindřichovi z roku 1491 in Archiv český čili staré písemné památky české i moravské 15, ed. Josef KALOUSEK, 

Praha 1896, s. 48, 53 a 54: Zde podepsaná jako „Constantia z Holič“, „Konstancia z Holíče“ S Konstancií je 

spojena výmalba kaple na Zvíkově, na které je spodobněn sv. Kryštof, jehož mohutná postava se nachází pod 

erbem Konstancie Šlikové, manželky Bohuslava ze Švamberka. 
969

 NOVOTNÝ, Michal, Šlikové před založením Jáchymova. Cesta rodu Šliků k dolování stříbra. In: Dějiny vědy 

a techniky 16. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 218, Miloš HOŘEJŠ, Ivana LORENCOVÁ 

(eds.), Praha 2011, s. 218. 
970

 BŘEZINA, Luděk, Dolnolužické fojtství za úřadování Albrechta Šlika v letech 1540–1555. In: Korunní země 

v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–16. 

století, Lenka BOBKOVÁ, Jana KONVIČNÁ, Praha 2005, s. 191–222. 
971

 SOkA Cheb, Fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, k. 482, sg. A2791/181 dokládá, že Jeroným Šlik byl živ 

ještě 26. května 1492. Za tímto listem následuje koncept dopisu z 18. srpna 1492 městské rady jeho bratřím 

Mikulášovi a Kašparovi obsahující informaci o Jeronýmově smrti: „Edelnn Wolgeborn Hern Hern Niclasen und 

Hern Casp(aren) Slick willig Dinst Ewrn Gnad(en) zuv(or). In Gnedigen Her(r)n Ewr(n) Gnad(en) Schreib(e)n 

und Entdenken des edeln wolgeborn Hern Hern Jeronym Slicke, d(er) ew(er) Gnad(en) Bruder, unss(eren) 

Gnad(en) Hern, mitsambt einer Diner Ableibung und Beschedigung, han wir [...] ersthunklich? 

 und mit Leiden v(er)nomen...“ (SOkA Cheb, Fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, k. 482, sg. A2791/182). 
972

 Korespondence Albrechta Šlika na Lubech z let 1509–1528 v SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, k. 

482, sg. 2792/116–129. Korespondence Albrechta Šlika na Lokti z let 1505–1534 (mezi korespondencí jeho 

bratrů Šebestiána a Kvirina) v SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 657, k. 483, sg. 2793/16–116.  
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Klein.
973

 I když se dle popisu zdá, že přízvisko Malý bylo vyhrazeno Albrechtovi z Lokte,
974

 

přesto zejména v otázce držby úřadu chebského pflegára ve 30. a 40. letech 16. století 

uváděné v narativních pramenech k záměně dojít může. 

 

Otázka rezidencí šlikovského rodu po dělení v roce 1489 se vyvíjí odvisle od několika 

faktorů. Prvním je dramatické dění na Loketsku mezi roky 1489–1506, druhým faktorem je 

postupné vyhasínání primogenitury potomků Kašpara Šlika, resp. postupné uvolňování pozic 

pro dravější potomky Matesovy (snaha o získání chebského purkrabství po roce 1506 členy 

ostrovské linie).
975

 Třetím činitelem je zakupování a směny majetku umožněné výnosy ze 

stříbrného dolování a produkce mince v prvních dekádách těžby. Již pravděpodobně před 

dělením v roce 1489 se začali budovat nové rezidence v Ostrově
976

 a Falknově,
977

 vedle 

stávajících v Lokti a Hartenberku a hradu v Nejdku a tvrzí v Lubech v Lesné. Až do další fáze 

již náležející do pokročilého 16. století náleží získání rezidencí na Rabštejně a v Kadani.
978

 

Informace o samotné stavební činnosti, která by s jistotou odkazovala na rezidenční 

úlohu hradů, tvrzí a měst, příp. na záměr umístění rodového pohřebiště, je s ohledem na 

torzovitost pramenů obtížná, přesto však je na základě současného stavu bádání možné 

určitou hypotézu nabídnout. Tématu šlikovských rezidencí se naposledy a vlastně i 

komplexněji poprvé věnoval nedávno Matthias Donath, který se však ve svém příspěvku 
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 Chronik des Pangratz Engelhart´s. In: Die Chroniken der Stadt Eger, bearb. von Heinrich Gradl, Prag 1884, 

s. 37: „...der wolgeborne graff und herr Albrecht Schlick, den man den kleinen nennet...“; Kronika Hanse 

Schönstettera, 1576, SOkA Cheb, AM Cheb, i. č. 984, sg. 521, fol. 100v: „Conceptionis Mariae furet Herr 

Wenzel Schlick einen Feindt so sich Thoma, Gossl nent, Verglaytt herein, als derselb Thoma Lemz sey 

Verkundtschafft und gegriffen, will er das Glaidt gehalten haben, der Rath Antwordt, nicht dem Gossl, sonder 

dem Lemzen sein Recht thun, verbrennen so den Lemzen wieder des Schlicken willen und halden dem Gossl das 

Glaytt.“; fol. 124v: „1530. Klein Herr Albrecht Schlickh wirdt alhier Pfleger, fehet alspaldten Zanck an dess 

Thurns, Kierchen und Gartens halber so in Schloss Graben, dem Prusch zustendig gegen der Obern Mauer 

gelegen. So wirdt Barthl Zuleger Richter.“; fol. 128v: „1533: Herr Albrecht der Schwartze Schlick wirt 

Pfleger.“; fol. 129v: „Herr Jeronimus Schlick wirt wieder Pfleger, Albrecht Schlick der Schwartz abkhammen.“; 

fol. 135r: „1540. Her Albrecht Schlickh der Schwarcz les ein 40 Jerigen Turcken tauffen, haiss Inn nach seinem 

todten Hanssen Schmidel Zeuner Johannes.“ 
974

 BŘEZINA, Luděk, Mezi králem a stavy. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490–1620). 

Dizertační práce FF UK, Praha 2011, s. 117. 
975

 K tématu rezidence v rámci šlechtické reprezentace v českém prostředí naposledy ŠIMŮNEK, Robert, 

Reprezentace české středověké šlechty, Argo 2013, s. 18–66. 
976

 Stavba rezidence v Ostrově je kladena až do souvislosti se šlikovským dělením v roce 1489. SEDLÁČEK, 

August, Hrady, zámky a tvrze království českého 13, Praha 1937, s. 117ad. 
977

 Dle SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království českého 13, Praha 1937, s. 154ad s odkazem na 

údaj Bruschia klade Mikulášovu přestavbu tvrze do roku 1480. S držbou této linie souvisí budování rezidencí v 

Jindřichovicích. 
978

 Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 12. díl, ed. Josef KALOUSEK, Praha 1893, s. 

252: K roku 1529 je dochován list zdeňka Lva z Rožmitálu a Radslava Beřkovského z Šebířova stavům při 

severozápadní hranici, který v jednom dokumentu podává doklad o sídlech příslušníků rodu Šliků. Wolf Šlik 

(syn Mikuláše) se píše na Falknově, Albín Šlik (syn Mikuláše) na Nejdku, Albrecht Šlik (vnuk Matesa Šlika) na 

Lokti, Albrecht Šlik (vnuk Kašpara Šlika) na Lubech, bratři Burian, Jeroným a Lorenc Šlikové (synové Kašpara) 

v Chebu, Hartenberce a Rabštejně. 
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zaměřil zejména na hlavní šlikovské objekty (Loket, Falknov, Ostrov, Jáchymov) období 

přelomu 15. a 16. století, čímž však zůstaly opomenuty ostatní objekty.
979

 Pro uchopení 

tématu šlikovské rezidence je nezbytné mít na paměti základní již výše načrtnutou 

genealogickou linku.  

Po roce 1449 se jednalo o sídla Matesa Šlika a jeho bratra Mikuláše, která 

představovala hlavní reprezentaci rodu Šliků. O Mikuláši Šlikovi bylo pojednáno výše v 

souvislosti se sídlem v Holíči, Kreuzensteinu a ve Vídni. Jeho synové Vilém a Michal sídlili 

na Nejdku a dcera Anna, provdaná Junckerová, zakoupila od příbuzných Ostroh, který učinila 

svou sídlem, se později stala fundátorkou kostela sv. Wolfganga v Ostrohu. 

Hledání rezidence Matesa Šlika je zcela odvislé od výše nastíněného vývoje 

pozemkové držby. Poté co Mates vrátil ve 40. letech saským vévodům Voigtsberg, byly dle 

stop v korespondenci jeho hlavními místy pobytů Hartenberk, Loket a Stollberg, příležitostně 

dvůr či tvrz v Lesné. Zatím se zdá, že vážnější plány měl Mates Šlik dříve než s Loktem s 

Hartenberkem, protože jeho přestavbu zahájil již v 60. letech. Jeho úvaha mohla směřovat k 

budování rezidence v ležící blíže Sasku a Chebu a zároveň v centru plánovaného dominia 

zahrnujícího Vogtland, Lubsko a Loketsko. Hradní komplex na rozdíl od Lokte a Karlových 

Varů nestál ve městě. Od dělení v roce 1472 je však jako hlavní šlikovská rezidence vnímán 

Loket. Hartenberk se stal sídlem Kašparova dědice Václava Šlika a jeho paní Kateřiny. Je 

zřejmě oprávněnou domněnkou, že prvním krokem k této změně majetkového uspořádání v 

šedesátých byl právě sňatek Václava Šlika s Kateřinou, zatím neznámého původu. Pro tuto 

hypotézu by mohl hovořit koncept missivu chebské rady, bohužel bez zmínky o adresátovi, z 

3. listopadu 1466, ve kterém chebská rada blahopřála ke svatbě tohoto neznámého adresáta.
980

 

Již uspořadavatel korespondence zařadil tento koncept do složky korespondence Václava 

Šlika, s odůvodněním, že Mates byl již tehdy ženat a gratulace tedy nemůže příslušet jemu.
981

 

Určité osamostatnění Václava Šlika v souvislosti se svatbou podporuje hypotézu nastíněnou 

mou diplomovou prací, kde jsem upozornil na rok 1466, jako na mezník, kdy došlo v rodině 

ke změně uspořádání poručnictví nad Kašparovými syny. Sídlem Václavovy rodiny se 
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 DONATH, Matthias, Sachsens Glanz in Böhmens Norden–Herrschaftsarchitektur der Grafen Schlick. In. 

Burgenforschung aus Sachsen 23 (2010), s. 7–49. Práce však bohužel odkazuje hlavně na sekundární zdroje, 

proto je cenná zejména spíše pro komparaci s prostředím na druhé stranš Krušných hor. 
980

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/106: „Nach dem uns ew(er) gnad, durch 

Augustin ew(re)n din(er), uf ew(er) hochzeit zu komm(en), besuchen und bit(en)[?] lassen hat. Nu waren wir zu 

solch(en) ew(ren) frewde, dazu wir ewr(e)n) gnade und gned(igen) gemahel vil glucks und selikait zu winschen.“ 
981

 Domnívám se, že tento závěr podporuje i zmínka o služebníkovi Augustinovi, kterého je možné ztotožnit s 

Augustinem Mulferem. Služebník Matesa Šlika byl v době před dělením v roce 1472 zajisté i služebníkem v 

rodině vyrůstajícího Václava. 
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posléze stal hrad Hartenberk, v jehož kapli Tří králů postavené v roce 1467
982

 je možné 

předpokládat i zřízení rodového pohřebiště přímých potomků Kašpara Šlika, pokud místo 

odpočinku nebylo v Chebu, či také v Lokti. Podle četnosti pobytů Václava Šlika a jeho 

manželky Kateřiny doložených počtem vydaných missivů byl hrad bezpochyby hlavní 

rezidencí panství této linie, jehož součást tvořil nedaleký Lubský újezd s tvrzí v Lubech, dále 

pak tvrz Lesná a Schöneck. 

Zmíněná sídla později souvisela s dědictvím po Václavovi Šlikovi. Lesná (Valdov, 

Hof zu Walde) se stal sídlem zřejmě Václavových dcer; v roce 1500 jsou zde doloženy 

Beatrix a Markéta Šlikovi.
983

 Původně se zde nacházel pouze dvůr, na kterém pobýval Mates 

Šlik,
984

 teprve později zde byla postavena tvrz, která se stala sídlem zřejmě neprovdaných 

šlechtičen Václavovy linie.
985

 

Na sklonku života Václav pozměnil svou titulaturu v korespondenci. Začal se 

podepisovat jako Václav Šlik, pán z Holíče, pán na Hartenberku, purkrabí chebský.
986

 Stavbu 

kaple na Hartenberku v roce 1467 patří ještě do doby správy hradu Matesem Šlikem.
987

 

Zůstane asi otázkou, zda již ve fázi stavby bylo uvažováno, že rezidence bude sloužit 

Matesovi nebo Václavovi Šlikovi a jeho novomanželce Kateřinu. V každém případě blízkost 

Hartenberku směrem k Chebu, Lubům a saským državám jednoznačně podporuje hypotézu o 

plánu na zbudování hlavní šlikovské rezidence zde, před tím než se jí stal Loket. S plány v 

Sasku souvisí již zmíněná před rok 1473 spadající stavební činnost ve Stollbergu, ve kterém je 

doložena přestavba místního kostela Panny Marie datovaná do šedesátých a sedmdesátých let 

15. století.
988

 Starší chrámový prostor byl opatřen novým presbyteriem a celý kostel zaklenut 
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novou klenbou v lodi vynesenou na dva centrální sloupy, klenební svorníky nového 

presbytáře byly opatřeny erby Matesa a jeho manželky Kunhuty.
989

 Matthias Donath 

upozornil v souvislosti se zaklenutím na slohovou paralelu s přestavbou kostela sv. Kunhuty 

v Rochlitz;
990

 snad shodou náhod je Vincencem Pröcklem k roku 1476 zmíněn jistý Rudolf 

Šlik jako držitel úřadu správce saských panovníků (Amtman).
991

 Pro vážnější plány se 

Stollberkem hovoří i jeho uvádění v titulatuře Matesa Šlika v době před rokem 1473. 

 

V roce 1472 však byl za rodovou rezidenci rodiny Matesa Šlika vybrán Loket. 

Rodovou hrobkou se měl kostel sv. Václava. Přestavba obou vedle sebe stojících objektů 

souvisí s výše zmíněným požárem v roce 1473. Přičemž práce postupovaly tak, že se kostel 

roku 1487 mohl stát místem pohřbu Matesa Šlika, který je doložen i v účtech výdajů města 

Chebu.
992

 Význam Lokte byl také potvrzen přáním Matesa Šlika nechat zbudovat zaklenutý 

archiv na loketském hradě, uzamčený třemi zámky, ke kterým bude mít klíč každý 

z Matesových synů.
993

 Navržené řešení zcela odpovídá výše nastíněnému výkladu o jednotné 

vládě nad celým rodem, která platila až do poloviny 16. století, kdy Šlikové o Loket přišli. I 

přes odlišný nezávislý vývoj jednotlivých rodin rodu (Ostrov, Falknov, Loket, Nejdek, 

Hartenberk, Luby, Jindřichovice), zůstalo toto povědomí platné. Projevovalo se v 16. století 

například společným začátkem používání hraběcího titulu, podílech na výnosech 

Jáchymovských dolů, či střídání vlády nad Loketskem. 
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Závěr 

 

Předkládaná dizertační práce se věnuje tématu nejstarších dějin rodu Šliků, které stálo 

v české historiografii prozatím mimo zájem hlavního proudu výzkumu. Proč tomu tak bylo, 

není snadné jednoznačně zodpovědět již proto, že na přelomu 16. a 17. století představoval 

rod Šliků důležité téma konceptu národních dějin (role Jáchyma Ondřeje Šlika ve stavovském 

povstání, role Jindřicha Šlika v bitvě na Bílé hoře a ve spolupráci s Albrechtem z Valdštejna). 

V obecném povědomí však o rodu Šliků 15. století existuje pouze mlhavá představa. Přesto i 

při povrchnějším vhledu do problematiky je zřejmé, že Šlikové i v běžných syntézách 15. 

století (Palacký, Urbánek, Macek, Čornej) vystupují z běžného průměru kariér své doby a 

dost často nejsou ani snadno zařaditelní do vymezených mocenských uskupení doby 

poděbradské a jagellonské. O původně chebské měšťanské rodině je známo, že jejich vzestup 

je založen na dvorské a kancelářské kariéře Kašpara Šlika († 1449), který své úspěchy ve 

službách Zikmunda Lucemburského, Albrechta a Fridricha Habsburských podpořil souborem 

falešných listin, které výrazně napomohly změně jeho společenského a ekonomického statutu. 

Jeho smrtí však Šlikové z historického povědomí na čas mizí a objevují se až ve 2. polovině 

15. století na Loketsku, jedné z držav získané ve službách císaře Zikmunda. Zde pak 

kancléřův bratr Mates Šlik a jeho synové svedli zápas o získání pevné pozice s místními 

měšťany a loketskými many. Za jejich snažením je hledána kromě pouhé zvůle někdy i 

separatistická snaha o rozvolnění vztahu Loketska k Českému království. Zmíněný souboj 

skončil jejich vojenskou porážkou roku 1506. 

Dosavadní výzkum dějin rodiny ukázal i možné další směry bádání, jako například 

nastolení otázky využití dvorské služby měšťanů k proniknutí do šlechtických vrstev, což lze 

demonstrovat na osobě Kašpara Šlika († 1449). Druhým tématem bylo hledání jasnějších 

představ o strategiích, kterými se Šlikové, zejména bratr zmíněného kancléře, Mates Šlik († 

1487), vymezovali v novém prostředí. V tomto směru byl rozhodující jejich vztah k městu 

Chebu a Loketskému kraji. Jak zmiňuji v úvodní kapitole této práce, vznikají odborné práce k 

dějinám Šliků „ve vlnách“, což se potvrdilo během mého výzkumu: objevili se dva badatelé, 

kteří se zabývali některými aspekty shodného tématu. Tyto studie mi pomohly dát zpracování 

výzkumu novou podobu. Zatímco ještě v době psaní své diplomové práce jsem se mohl v 

otázce falz Kašpara Šlika opřít pouze o dizertační práci Artura Zechela z roku 1939, byla v 

roce 2013/2014 publikována moderní studie Petra Elbela a Andrease Zajice, která bádání v 

tomto tématu výrazně posunula. Obdobně fundamentálním se ukázal výzkum Uwe Trespa, 

který svoji práci zaměřil na studium strategií rodu Šliků, zejména v souvislosti s akceptancí 
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jejich nobilitací. Obě práce poskytly mojí dizertaci určitý rámec, s nímž bylo možné mnou 

získané poznatky z dalších pramenů konfrontovat a dát do širších souvislostí. 

Struktura mé práce vycházela s výše uvedeného zadání. Nad jeho rámec jsem zařadil 

studii věnovanou Šlikům, jakožto historiografickému tématu. Důvodem k tomuto zařazení 

byly jednak bohaté výsledky heuristiky, jednak provázanost historických interpretací s často 

protichůdnými výsledky konfrontace s prameny. Bohatou falzátorskou činností vzniklou 

představu o rodu Šliků bylo zapotřebí podrobněji rozebrat a korigovat právě v kontextu 

historických prací, které jí pomáhaly vytvářet. Zpracována byla celá škála tištěných i 

rukopisných prací, zabývajících se dějinami rodu Šliků. Pojednávaná témata je možné rozdělit 

do několika skupin. V první řadě se dějepisectví věnovalo osobnosti Kašpara Šlika, což 

vyplývá z jeho zakladatelské role. Klíčovou prací je zde Kronika česká Eneáše Silvia 

Piccolominiho, ze které pochází velmi rozšířený biogram kancléře Šlika. Dalším důležitým 

tématem, akcentovaným zejména saským dějepisem jsou události související se saskou 

vojenskou intervencí ve prospěch Šliků v roce 1471 a 1504. V rámci srovnávání popisů 

událostí zaznamenaných jednotlivými kronikáři byla sledována proměna celkového obrazu 

Šliků v historiografii. Exemplárním příkladem účelové práce dějepisců je fabulace o protestu 

Kašpara Šlika proti odsouzení Jana Husa v Kostnici, poprvé doložená u Heinricha Pantaleona 

v roce 1565, která se ve šlikovské historiografii objevuje v době následující konverzi loketské 

větve Šliků k luterství. V rámci rukopisných prací je zasloužený prostor věnovaný první 

šlikovské monografii, za kterou je možné s ohledem na rozsah i kvalitu považovat nevydanou 

genealogii Václava Březana. Nástup kritického dějepisectví je spojen s otevřením tématu 

falzátorské činnosti Šliků Maxem Dvořákem, které ve 20. století tvořilo jednu z větví 

šlikovského výzkumu, přerušeného v roce 1939. Tou druhou linií výzkumu byly dějiny 

Jáchymova do předválečného období zaměřené na společensko-vědní, zejména kulturní a 

uměnovědný kontext, od 60. let 20. století zaměřené na téma horních dějiny a dějin techniky. 

Následující dvě kapitoly jsou rozděleny podle životů dvou nejvýznamnějších postav 

první generace rodu Kašpara Šlika († 1449) a jeho mladšího bratra Matesa († 1487), vždy se 

zaměřením na hlavní pole jejich působnosti (městské prostředí, panovnický dvůr) x (městské 

prostředí, vlastní panství). Jelikož první z bratří je symbolem vzestupu rodu prostřednictvím 

služby panovníkovi a představuje v rodových dějinách postavu zakladatelskou, nebylo možné 

ho z popisu vynechat, protože bez zmínky o něm a jeho ambicích a majetkových strategií by 

biografie jeho mladšího bratra byla těžko pochopitelná. Na základě nových poznatků bylo 

nutné pojednat nové objevy původu rodu. V současné době je v zásadě možné opustit 

zaběhnutou představu o patricijském rodu pocházejícím z Chebu. Již předchozí badatelé, 
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Heinrich Gradl, Artur Zechel, značně zpochybnili význam obchodníka a soukeníka Jindřicha 

Šlika v rámci mocenských elit města. I nový výzkum potvrdil skutečnost, že Šlikové teprve z 

řemeslnických a obchodních vrstev měli mezi městské elity namířeno, ale dříve než se mezi 

nimi stačili prosadit, využili příležitosti k postupu do řad šlechty (pasování na rytíře 1433, 

přijetí mezi uherské pány 1438). Tím v zásadě končí i jejich další setrvání v městských 

strukturách, byť někteří Šlikové ve městě nadále zůstali (rodina Mikuláše Šlika, Kašparova 

strýce). I ti však po polovině 15. století z chebských pramenů jako měšťanský rod postupně 

mizí. I přes zmíněný přesun mezi šlechtu úzké vazby s měšťanským prostředím Chebu jsou 

pro éru Matesa Šlika, Kašparova nástupce, zcela příznačné. V této generaci ještě existuje také 

úzké příbuzenské spojení, konkrétně sešvagření s významnými chebskými rodinami 

purkmistrů Kašpara Junckhera a Paula Rudusche. 

Jako podstatný objev se ukázal nález dokladu, který posouvá existenci Jindřicha Šlika, 

otce Kašpara a Matesa, v Chebu do hlubší minulosti. Dosud se předpokládalo, že Jindřich Šlik 

se v Chebu osamostatnil teprve roku 1395, po té co krátce před tím se svým bratrem do Chebu 

přišel, nově však bylo zjištěno, že již před rokem 1393 se stal poručníkem Leupolda 

Lomanera (Lamminger), což podstatně mění stávající teorii o příchodu Šliků do Chebu. V 

souvislosti s Chebem byla zaměřena pozornost také na sídla Šliků. Lze doložit, že budoucí 

hraběcí větev Šliků brzo po vstupu do dvorských složek přestala v Chebu držet dům a 

soustředila se na získané dvory a hrady (Valdov, Hartenberk, Loket, Stollberg, Kreuzenstein). 

Po zapsání úřadu chebského pflegára v roce 1430 do zástavy se stal chebskou rezidencí hrad 

(kromě někdejší falce byl k dispozici pflegára i chátrající Václavský hrad) a dvůr na 

Předhradí. Nově bylo objeveno vlastnictví měšťanského domu ve Vídni v jedné z ulic 

bývalého židovského ghetta ve Wipplingerstrasse, který Kašpar Šlik ve městě zakoupil na 

sklonku svého života a v jehož nedalekém okolí se nachází místo posledního odpočinku 

kancléře a jeho manželky v Kirche am Hof. V rámci řešení otázky původu Šliků bylo znovu 

podniknuto zkoumání problematického predikátu von Lasan, který někteří Šlikové užívali v 

15. století. Sonda do užívání predikátu v chebské korespondenci vnesla do této otázky mnoho 

podnětů. V důsledku prostudování materiálu jsem byl nucen revidovat svůj starší názor, že 

užívání predikátu by mohlo souviset s prosazováním nároku na hrabství Bassano del Grappa, i 

když v několika případech obě lokality v pramenech splývají. Nově se kloním ke staršímu 

názoru Heinricha Gradla, že znovuobjevení svých kořenů bylo pro Šliky impulzem k 

opětovnému používání starého predikátu. Na rozdíl od Gradla si však dovoluji toto tvrzení 

zpřesnit. Užívání predikátu je silně spojeno s osobou Matesa Šlika, který ho začíná používat 

(odhlédneme-li od několika solitérních výskytů ve 30. letech) pravidelně od roku 1442. S 
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ohledem na skutečnost, že ve stejném období držel Mates Šlik zástavně wettinský úřad 

správce (amptman)
994

 ve Voigtsbergu, ukazuje se, že držení predikátu souvisí s Matesovou 

snahou prosadit se ve Vogtlandu, případně v míšeňském markrabství. V rámci výzkumu byly 

nastíněny další hypotézy možné lokalizace Lasan a zároveň tedy i lokalizace místa možného 

šlikovského původu (např. Regnitzlosau). Přijatelným závěrem se však zdá být možnost, že v 

případě Lasan není tak podstatná jejich historičnost, jako symbolická rovina odkazu na 

rodovou tradici spjatou s prostředím, do kterého Mates Šlik plánoval svoji budoucnost, tedy 

do budoucího Saska. Dalším argumentem poskytujícím vysvětlení počátku pravidelného 

užívání predikátu je skutečnost, že do období kolem roku 1440 je datován Matesův a 

Kašparův vstup ke dvoru saského kurfiřta Fridricha II. Mírného. 

Spíše rekapitulací současného poznání o životě Kašpara Šlika a jeho falzátorské 

činnosti jsou podkapitoly věnované těmto dvěma tématům. Přínosem výzkumu ve vídeňských 

archivech v této souvislosti byl zejména objev další z dcer kancléře Šlika a jeho manželky 

Anežky Olešnické. Potomstvo Kašpara Šlika, ještě nedávno historiky považovaného za 

bezdětného, se rozrostlo na dva syny Václava a Zikmunda a dvě dcery Konstancii a Beatrix. 

Volba jmen synů odkazující na lucemburský rod a volba jmen dcer odkazující na italský 

šlechtický rod hrabat z Collalto, s nímž se Kašpar cítil být spřízněn, poukazují na jeho pojetí 

rodové tradice. Důmyslnou fabulací prostupující celý systém falešných listin i literárních děl 

Eneáše Silvia Piccolominiho budoval Kašpar zdání o svém urozeném původu z matky 

Konstancie z Collalto. Právě odlesku Kašpara Šlika v díle Piccolominiho je věnována pasáž 

zaměřená na konfrontaci utilitárního kancléře s prostředím humanistického myšlení. Kromě 

známějších děl, ve kterých Kašpar Šlik vystupuje (O dvou milencích, Kronika česká) byla 

pozornost zaměřena na úlohu Kašpara Šlika jako účastníka fiktivní učené debaty o moci 

římského císaře Fridricha nad Itálií, k níž pociťoval Kašpar Šlik silné pouto, obsažené v 

Eneášově díle nazvaném Pentalogus. Jeho afinitu k Itálii lze sledovat i v úsilí o získání 

panství Bassano del Grappa a jeho povýšení na hrabství, na základě falešných listin nově P. 

Elbelem a A. Zajicem datovaných do roku 1442. 

Úsilí o podložení sociálního vzestupu Šliků i majetkových úspěchů v podobě panství 

jsem relativně podrobně zkoumal ve své diplomové práci, přesto se mi i na tomto poli 

podařilo dosáhnout významnějších upřesnění, která pomáhají pochopit složitý proces 

zajišťování stability rodu. Zmíněné objevy souvisí zejména s otázkou uherského panství 

Holíč, které Kašpar získal v roce 1438 a ke kterému se pojí šlikovský panský titul pánů z 
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Holíče (zur Weisskirchen, de Újvár, de Vywar). Zatím se nepodařilo zcela rekonstruovat 

podrobnou historii držby panství v letech 1438–1485/1489, ale nález nových dokumentů 

přesto přinesl řadu podstatných faktů, přičemž tím nejpodstatnějším je význam holíčské držby 

v konfliktu Matyáše Korvína, nejen s Jiřím z Poděbrad, ale i s králem Vladislavem, a dokonce 

i s císařem Fridrichem. Uherské panství je tak po celou dobu držby permanentně ohroženo 

(útoky Pankráce z Holíče ve 40. letech) a nelze ho zpočátku podobně jako Loketsko (útoky 

Viléma z Ilburka ve 40. letech), považovat pro Šliky za perspektivní zisk. Po rodových 

děleních v letech 1466 a 1472 se državy v Uhrách (Holíč) a Rakousku (Kreuzenstein, 

Greitzenstein) staly součástí dílu Zikmunda Šlika, Kašparova syna, a jeho poručníka strýce 

Mikuláše. Zikmund Holíč udržel do své smrti (1486/1489), ale po té byla Korvínem vdově 

Anně, roz. hraběnce zo Sväteho Jura a Pezinku odňata. Již před tím však Korvín používal 

Holíč jako prostředek nátlaku na Šliky (zejména v předvečer Olomouckého míru 1478). 

Bohužel se však v rámci výzkumu nepodařilo dohledat další této rodové linie a proto nadále 

zůstává v platnosti závěr, přímí potomci Kašpara Šlika vymřeli během první poloviny 16. 

století Erasmem, Albrechtem a Pankrácem Šliky, syny zmíněného posledního držitele uherské 

Holíče Zikmunda Šlika. 

Právě zápas o prosazení práva sekundogenitury rodu na podíl plynoucí z kancléřových 

zisků je jedním ze stěžejních přínosů třetí kapitoly. Jejím předmětem bylo zejména 

zhodnocení otázky využití možností, které se mu nabízely. Jednalo se zejména o posouzení, 

zda Mates Šlik nedosáhl takových úspěchů jako jeho bratr, protože nedisponoval 

dostatečnými schopnostmi, nebo se mu nedostalo takové příležitosti. Z výzkumu jednoznačně 

vyplývá, že Mates Šlik neměl k vzestupu srovnatelnou příležitost jako jeho o mnoho let starší 

bratr. V okamžiku jeho smrti byla již kancléřova kariéra za zenitem a Mates si pilně budoval 

vlastní kariéru v Sasku. Z těchto nepříliš vhodných výchozích pozic vytěžil Mates 

jednoznačně maximum. V porovnávání kariér obou bratří je zapotřebí si uvědomit, značnou 

rozdílnost politické situace. 

Základem práce bylo studium korespondence Matesa Šlika, v letech 1436–1472 

chebského pflegára, s městem Cheb. V minulosti zejména v 19. století byla celá řada 

chebských missivů zveřejněna formou výběrových edic, nový pohled do materie však ukázal, 

že i písemnosti, které historiografie vyhodnotila jako nedůležité pro koncept politických dějin, 

se ukazují pro zpracování rodových dějin velmi podstatné. Kromě mapování vztahu 

královského správce s purkmistrem a radou města Cheb, mezi kterými právě ve sledovaném 

období probíhal konkurenční spor o poslední zbytky pravomocí tehdy již podstatně 

vyprázdněného titulu chebský pflegár. V hájení pravomocí pflegára po Matesovi pokračoval 
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další Šlik v tomto úřadě, synovec Václav. Chebská korespondence poskytla cenné údaje k 

používání titulatury, stejně jako poskytla informace pro vytvoření základní představy o 

pobytech Šliků ve druhé polovině 15. století (Hartenberk, Loket, Stollberg, Valhov, Falknov). 

Mnoho cenných informací poskytla korespondence v otázkách příbuzenských vazeb Šliků 

(sešvagření Matesa Šlika s Reusy z Plavna, s pány z Bebenburka, s Benešem z Weitmile atd.) 

Kromě těchto informací bylo možné z korespondence vyčíst řadu údajů k Matesovu 

služebnému okolí (služebníci Martin a Augustin Mulferové, Kašpar Auerbach). Ve zmíněné 

otázce tvoří korespondence primární zdroj pro osvětlení praxe Matesa Šlika například při 

obsazování úřadu zemského sudího v Chebu či Lokti; na těchto postech nacházíme často 

osoby z blízkého Matesova okolí, příkladem může být výkon funkce loketského zemského 

sudí Leupoldem Lomanerem, „adoptivním“ bratrem Matesa Šlika. Velmi okrajově jsou zde 

zastoupeny informace vztahující se k vazbám Matesa Šlika k panovnickým dvorům. Přes 

tento početní handicap se zde však i k tomuto tématu nacházejí důležité dokumenty. Jedná se 

zejména o zmínky o vazbách k radům saského dvora (Jorg z Bebenburka). Nalezen byl také 

důležitý dokument potvrzující dočasné akceptování Matyáše Korvína českým králem v době 

po smrti Jiřího z Poděbrad, o kterémžto aktu panovala dosud nejistota. Zpracování 

korespondence Matesa Šlika nechalo také sondážně nahlédnout do chodu komunikační sítě 

města Chebu, jehož byl Šlik důležitou součástí. Význam Matesa Šlika v roli šiřitele 

strategických zpráv je velmi podstatný a jeho rozsah se ukazuje zejména v porovnání s 

korespondencí jeho nástupce v úřadu Václava Šlika a jeho synů. Zatímco z korespondence 

Matesa Šlika je možné – často mezi řádky – vyčíst přesuny důležitých, zejména vojenských 

zpráv, oproti tomu záležitosti správní komunikace (supliky, soudní záležitosti) tvoří početně 

druhotnou část korespondence, pak u Matesových je tomu zcela naopak. Přenos strategických 

informací se téměř v jejich listech nevyskytuje. Téma studia komunikační sítě na základě 

sondážního vhledu do problematiky interakce Cheb – Šlik shledávám jako nosné téma 

příštího projektu výzkumu, který by se s ohledem na velké množství dochovaného materiálu 

měl zabývat rekonstrukcí této informační sítě na pomezí království a říše, zejména v době 

bezkráloví, době poděbradské a jagellonské, kdy význam města byl opravdu nezanedbatelný. 

S ohledem na absenci biografie Matesa Šlika byly také do práce zařazeny nové nálezy, 

které obraz této významné postavy opět rozjasňují. Mezi objevné nálezy patří doložení jeho 

právního vzdělání na univerzitě ve Vídni na konci 20. let. 15. století, což prokázalo 

skutečnost, že i kariéra tohoto Šlika byla spjata s úspěchy jeho bratra na královském dvoře. 

Matesovo studium ve Vídni, tj. v blízkosti sídel lucemburského dvora v Uhrách je toho 

dokladem. 
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Značný prostor práce byl věnován držbě úřadu chebského pflegára, králova 

zmocněnce nad hradskými lény a částí soudní jurisdikce v Chebsku, který představoval 

odrazový můstek další kariéry Matesa Šlika. Úřad drželi Šlikové do té doby nevídaně dlouhou 

dobu 77 let, tj. v letech 1430–1507 (Kašpar Šlik, Jindřich Šlik, Mikuláš Šlik, Vilém Šlik, 

Mates Šlik konec 30. let – 1472, Václav Šlik 1473–1501 [titulárně do 1506], Erasmus Šlik 

titulárně 1506–1507. Následně měli Šlikové tento úřad ve svých rukou ve 20.–40. letech. 

Další podkapitola je věnována problematické situaci šlikovské správy zástavně 

drženého Loketska, kde Šlikové drželi vládu panství, hrad a město Loket. V tomto kontextu 

byla na základě nových výsledků výzkumu představena aktualizovaná koncepce strategie 

budování rodového panství Šliků ve 2. polovině 15. století. Po smrti Kašpara Šlika se Mates 

stal správcem rodového majetku v Čechách (Loketsko, Cheb, Lubsko) a Sasku (vogtlandský 

Schöneck a krušnohorský Stollberg). Uherskou Holíč a dolnorakouský Kreuzenstein a 

vídeňský dům měl na starost jeho bratr Mikuláš Šlik. Obě klíčová panství Loket a Holíč byla 

v důsledku válek s bývalými držiteli práv či pretendenty jejich držby pro Šliky nedostupná. 

Smrt Kašpara Šlika znamenala pro rod ztrátu významných příjmů. Mates Šlik se proto 

soustředil na dvorskou službu u dvora Wettinů, svou afinitu k Sasku dokládal jednoznačně 

užívanou titulaturou: „rytíř z Lažan, pán na Stollbergu“. Přesto v závislosti na politice Chebu 

uznal Mates Jiřího z Poděbrad jako zemského správce Českého království a po krátkém 

intermezzu v podobě angažmá v předvolebních aktivitách Viléma Saského, uznal Jiřího jako 

nástupce krále Ladislava. Pro změnu koncepce budování rodové držby se staly klíčovými 

chebské smlouvy z roku 1459, které potvrdily příslušnost zástavných statků na území Saska 

(Stollberg a Schöneck) jako zahraniční léna Koruny české. Po tomto aktu začal Mates Šlik 

pracovat na scelování území Loketska i na jeho propojení se sousední držbou v Lubech a 

Schönecku (1461, 1462). Ve stejné době je také doložena první pře mezi zástavními pány a 

many a měšťany Loketska o berni, jejíž uzurpaci Šlikové neobhájili. 

V roce 1466 došlo v rodě k předpokládanému dělení, příp. k rozdělení kompetencí nad 

poručnictvím Kašparových synů. Mates Šlik je od toho roku nadále výrazněji spojen s 

Václavem Šlikem a oba spravují statky v Čechách, Mikuláš Šlik spolu se Zikmundem zase 

spravují statky v Uhrách a Dolním Rakousku. Ve stejném roce však došlo k exkomunikaci 

krále Jiřího, kterému Mates, stejně jako Cheb, zachovávali věrnost. Působením církevních 

legátů došlo do roku 1470 k eskalaci sporu mezi Šliky a loketskými tím, že původně 

kompetenčnímu sporu byl vložen rozměr politicko-náboženský (hold loketských Korvínovi, 

angažmá Jindřicha z Plavna, který vytušil naději na případné získání této zástavy, na straně 

Korvína a Lokte atd.). Tento konflikt vyvrcholil v roce 1471 pokusem o prodej zástavních 
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práv Šliky Wettinům. Záměr však překazila smrt krále Jiřího a pravděpodobná aspirace 

saského vévody Albrechta na český trůn. Následné usmíření Wettinů s Korvínem přimělo i 

Matesa Šlika k uznání Matyáše českým králem v srpnu 1471, čímž byl tento konflikt uzavřen. 

Starší bádání nerozlišovalo konflikty na Loketsku a ve světle svědectví rukopisné loketské 

kroniky považovalo události let 1471–1506 za součást jednoho problému, kterým byla snaha 

Šliků uzurpovat na vládě nad krajem více, než jim dovolovala zástavní listina. Nový výzkum 

však rozkryl několik dílčích fází tohoto zdánlivě jednotného problému. Ukázalo se totiž, že za 

další eskalací nesváru konfliktu doprovázeného v roce 1473 požárem města a hradu, který 

následovalo vyhnání odbojných měšťanů, nestálo nic jiného než vědomí Šliků, respektive 

šlikovské sekundogenitury Matesa Šlika, o nelegitimitě držby, kterou získal Kašpar Šlik pro 

sebe a své dědice. Vyžadování dědičného holdu Matesovými syny po rodovém dělení v roce 

1472, na základě kterého primogenitura Václava Šlika získala Cheb, Schöneck, Luby a 

Hartenberk a sekundogenitura Loketsko, není totiž ničím jiným než vědomím Šliků o 

neoprávněnosti držby Loketska sekundogeniturou Matesa Šlika. Spor v této fázi získal v 

důsledku agitace vyhnaných měšťanů (Vavřinec Hanuš) a působení zájemce o panství 

Jindřicha z Plavna výrazný náboženský rozměr, který vyvrcholil papežskou klatbou nad Šliky 

v letech 1475 a 1484. Po prostudování materiálu loketské kroniky a dalšího aktového 

materiálu (zejména písemností fondu Stará manipulace) se však spíše zdá, že posun do roviny 

náboženské měl politické kořeny a nebyl podstatou sváru. Když se Šlikové posléze přiklonili 

ke králi Vladislavovi, ocitli se opět ve sporu s králem Matyášem; tento spor ovlivnil i 

postupný konec držby Holíče (1478/1489) i Kreuzensteinu (1479). Kromě politického 

rozměru je však v případě konce vlastnictví těchto statků nutné brát v potaz i zadlužení této 

větve Šliků a její vyhasnutí po meči do roku 1489. V každém případě pro další fázi sporu o 

Loketsko je podstatné vědomí, že Matesovi potomci zápasili v 80. letech o udržení skutečně 

posledního panství, které jim ze strýcových zisků zbylo. Tradičně formulovaný konstrukt snah 

šlechty opanování královského majetku, kombinovaný v případě Loketska se zápasem s 

městy, získává v prvotní fázi sporu (do roku 80. let) spíše zdání zoufalého zápasu nově 

etablovaného šlechtického rodu udržet alespoň něco. Teprve projednávání holdu Šlikům před 

komorním soudem krále Vladislava v 80. letech otevřelo rovinu oprávněnosti vyžadovat 

přísahy zástavnímu pánovi v obecné rovině a dalo sporu rozměr, který posléze akceptovala 

historiografie v poněkud zjednodušeném smyslu, že se Šlikové od počátku domáhali změny 

podstaty držby Loketska na úkor práv města a kraje. Za jádro sporu v jeho rané fázi je však 

zapotřebí dle mého názoru považovat skutečnost, že jak Šlikové, tak jejich odpůrci si byli 

vědomi, že zástavní pánové nemají své nabývací písemnosti zcela v pořádku. 
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Zřejmě proto, aby se podobný spor do budoucna eliminoval, si bratři Šlikové rozdělili 

ve druhé polovině 80. let Loketsko na 3 díly (Loket, Ostrov, Falknov), ale užili k tomu 

způsob, který jim pomohl držet vládu nad celým územím. Rozdělení do větví rodu totiž 

nemělo znamenat rozpad Loketska, ale pouze dělbu výnosů z něho. V rodě byl zřízen vladař, 

regent, kterým byl držitelem Lokte a který vůči poddaným vystupoval jako jejich pán. I když 

tato koncepce zůstala pouze zbožným přáním, protože i přes deklarovanou jednotu, se každé z 

dílčích panství vyvíjelo samostatně: Ještě v jáchymovské kronice Johanna Mathesia z 

poloviny 16. století je možné vyčíst, že alespoň formálně byly rozlišovány pouze dvě linie 

rodu Šliků (z Lubů – potomci kancléře Kašpara a z Lokte – potomci jeho bratra Matesa). 

Matesem budovaná orientace na Sasko přinesla jeho rodu i izolaci vůči panskému 

stavu v Čechách. S tím souvisí i jejich absence v českých zemských úřadech i u dvora krále 

Jiřího a Vladislava. Izolace s sebou ruku v ruce přinesla i neochotu k akceptanci jejich 

uherského panského titulu (jak prokázal Tresp falešný hraběcí titul Šlikové v 15. století 

nevyužívali, pro jeho použití se rozhodli jednotně až v roce 1503 právě v souvislosti s 

obtížným prosazováním své pozice v českém prostředí). Teprve generace Matesových synů a 

vnuků musela napřít veškeré síly, aby byli Šlikové jako panský rod s držbou Lokte 

akceptováni. Změnu postoje Šliků k panovníkovi by mohla znamenat držba úřadu hejtmana 

německých lén, kterou dle literatury 17. století měl vykonávat Jeroným Šlik († 1492). Pokud 

je tento zatím soudobými prameny neověřený údaj pravdivý, byl Jeroným prvním doloženým 

hejtmanem německých lén, jehož nástupce se po jeho zavraždění stal Jeronýmův souputník 

Jindřich III. z Plavna. Teprve Matesovým vnukům se podařilo izolaci vůči českým stavům 

prolomit a Šlikové se již v 16. století počítali mezi ně. Pro přežívající silnou vazbu na Sasko 

jim však i nadále zůstal punc šlechticů z pomezí Českého království. 

S dělením rodu po smrti Matesa Šlika souvisela i změna v dosavadních rezidencích 

rodu, kromě Hartenberku a Lokte, přibyla další sídla ve Falknově a Ostrově. Rozhodnutí 

setrvat v Loketsku a uhájit ho se projevilo ve snaze o přestavbu loketského kostela sv. 

Václava na rodovou hrobku. 

 

Dizertační práce se pokusila o zpřesnění detailů rozpracované historiografie rodu 

Šliků, zejména co do otázky rodových strategií povýšenců vzešlých z husitských válek. Ve 

srovnání s dalšími českými rody se ukazuje jejich příklad výjimečný zejména tím, že jejich 

cesta do prostředí české stavovské obce vedla oklikou z císařského dvora přes dvůr saský. 

Nabízená paralela s pány z Plavna není dle mého názoru zcela na místě, protože v případě 

Šliků v porovnání s dalšími rody zde stojí strmý vzestup od řadového měšťana ke šlechtici. 
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Závěrem je tedy možné říci, že stávající výzkum postihl hlavní podstatu existence Šliků v 

regionu Chebska, Vogtlandu a Loketska, stejně jako navrhl základní konturu nejstarších 

rodových dějin a korekci závěrů staršího bádání. Stejně tak ukázal další možné směry 

výzkumu, kterými je zejména téma mapování informační sítě města Chebu, teprve vyřešení 

tohoto úkolu přispěje k detailnímu zmapování zejména celé škály nepřehledných dílčích záští, 

která tvořila pozadí téměř veškerého dění v regionu v období 2. poloviny 15. století. Dalším 

nosným tématem studia šlikovského rodu je pokračování v diplomatickém bádání nad falzy 

Kašpara Šlika, kde lze očekávat, že rozbor majetkových listin může ještě zajímavý objev 

přinést. 
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Příloha č. 1: Rejstřík šlikovských služebníků a příbuzných pořízený z chebské 

korespondence 

 

Auerbach, Kašpar – služebník Matesa Šlika doložený v roce 1450.
995

 V 60. letech působil v 

úřadu loketského sudího.
996

 

 

von Bebenburg, Jorg – Jiří z Bebenburku, maršálek saského vévody Fridricha, saský 

diplomat, zmiňovaný v listu Matesa Šlika z 1. dubna 1451, jako Šlikův švagr.
997

 

Zástupce vévody saského na dvoře krále Fridricha.
998

 

 

Behem, Hanns z Falknova – bývalý amtmann/úředník Mikuláše Šlika na Falknově zmiňovaný 

v roce 1490 jako soudce jmenovaný chebským pflegárem Václavem Šlikem.
999

 

   

Coberger, Hanns – falknovský měšťan vystupující v několika suplikách Matese Šlika z let 

1467–1474. V letech 1473 a 1474 působil ve funkci chebského sudího.
1000

  

 

Daniel, Hanns – chebský sudí doložený v kauze Delnitzerů v 50. letech 15. století na jejich 

straně spolu se Šliky. Dále doložen v korespondenci v roli posla mezi Matesem 

Šlikem a chebskou radou v roce 1450.
1001

 

 

von Fleisen, Jorg – doložen jako Matesův služebník v roce 1470.
1002

 

 

Feufftel, Hanns – doložen jako Matesův služebník v letech 1468–1471.
1003

 

                                                           
995

 Missiv z 9. září 1450 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, A2790/16. 
996

 Missiv z 17. září 1466 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, A2790/18. Dále missiv z 30. 

července 1469, tamtéž sg. A2184/51. Dále missiv z 3. listopadu 1469, tamtéž sg. A2184/52. 
997

 Dopis z 1. dubna 1450 městské radě: „Als Ir mir yczunt geschriben habt, hab ich vernomen. Sunderlich als Ir 

begert zuwissen, ab uch mich in kurcz zu euch gefugen kond euch daz bei dein kegen wertigen poten 

zuschreiben, lass Ich euch wissen, das auf heint meins gnedigen hern Herczog fridrichs von Sachsen etc., 

Marschalhk mit nomen Jorg von Bebemberg, mein lieber Swager, zu mir kommen ist. So pin ich auch in 

meynung, wie der von Sternberg auch zu mir komen werd. Also das Ich euch mein kommen zu euch auf dasmal 

eygentlich nicht geschreiben kan, und pitt euch mich des nit zuumerken.“ (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, 

Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/10). 
998

 URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III/2. Věk poděbradský, Praha 1915, s. 405, 438. 
999

 Missiv z 21. ledna 1490 (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2185/42). 
1000

 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/90; SOkA Cheb, Archiv města Chebu, 

Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/60–61. 
1001

 Missiv z 30. května 1450 (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/13). Dále v 

missivu ze dne 2. června 1450 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/14. 
1002

 Missiv ze dne 27. září 1470 ve věci poskytnutí kata in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 

368, sg. A2184/79. 
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Fross, Sigmund – doložen jako Matesův posel v roce 1469.
1004

 

 

Halberk, Mathias – soudce jmenovaný chebským pflegárem Václavem Šlikem.
1005

 

 

Haylman – loketský žid, doložený v souvislosti s vyřizováním pohřbu svého vnuka v Chebu v 

roce 1469.
1006

 

 

Helfer, Sigismundus – bacularius, služebník Kateřiny Šlikové, manželky Václava, zmíněný v 

missivu ze 7. července 1495.
1007

 

 

Hiss(er)l, Wenczel – doložen v roce 1451 spolu s Hansem Tannbergerem jako účastník 

poselstva přínášejícího zprávy Matesovi Šlikovi z Chebu.
1008

 

 

Lomaner, Leupold – doložen jako Šlikův lantrichter v Lokti na konci třicátých let 15. 

století.
1009

 Stejná osoba je zmiňována v dopise rady města Ostrova chebské 

radě.
1010

 Leipolt Lomaner je doložen ve svědečných řadách listin ze 30. let.
1011

 

Jedná se o Matesova nevlastního strýce. 

 

Lomaner, Wilhelm – doložen v roce 1476 v korespondenci jako Matesův Sweger.
1012

 

 

Manngold, Oltrich – doložen v roce 1478 jako Matesův služebník.
1013

 

 

Meynl, Jorg –  doložen v roce 1469 jako Matesův služebník.
1014

 

 

                                                                                                                                                                                     
1003

 Missiv z 27. dubna 1468 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/32, dále v 

missivu z 2. ledna 1471, tamtéž sg. A2184/72. 
1004

 Missiv z 13. srpna 1469 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2185/52. 
1005

 Missiv z r. 1490 (SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2185/45). 
1006

 Missiv z 27. července 1469 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2185/50. 
1007

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/67. 
1008

 Missiv z 24. listopadu 1451 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/17. 
1009

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/6. 
1010

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Fasc. 706, kart. 510, sg. A3040/4: „wie uns Luippolt Lamener ettwas 

groblich und swerlich gen ewr Erberkeit und and(er)n Biderbe(n) Leute(n) beredt habe...“ 
1011

 Poprvé na listině in SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. 435 (426), z 14. října 1433, svědkem 

vyhlášení záští Mikuláše z Vildštjena vůči Chebu. 
1012

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/6. 
1013

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/82. 
1014

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2184/41. 
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Meindl, Jobst – dolože jako informátor, přeposlal psaní Matesovi Šlikovi v roce 1450.
1015

 

 

Merz, Andres – služebník Václava Šlika zmiňovaný v missivu krále Vladislava z 21. dubna 

1479.
1016

 

 

Merz, Kuncz, diner der Slik – bratr Václava Mertze, knechta Götze Perglera – vyhlásil záští 

Chebu dne 20. února 1475.
1017

 

 

Mulfer Augustin – služebník Matesa a Václava Šlika vystupuje v korespondenci v letech 

1466–1477.
1018

 Je jeho nejčastěji zmoňovaným služebníkem. Doložen také jako 

posel ve službách Chebu. Pravděpodobně byl spřízněný s bývalým chebským 

městským písařem Egidiem Mulferem († 1461).
1019

 Lorenz Mulfer daroval za 

sebe a otce v roce 1497 40 gr. kostelu sv. Jana.
1020

 Lorenz Mulfer je plátcem 

městské dávky v roce 1470 za dům na Schlegelgasse.
1021

 Roku 1455 je Albrecht 

Mulffher plátcem městské dávky ve výši 36 gr. za dům „vor den Schefftor“.
1022

 S 

rodinou by mohl také souviset Ambrož Mulfar z Minic v letech 1487–1504 písař 

královské kanceláře.
1023

 

 

Mulfer, Merten – služebník Matesa Šlika doložený v korespondenci v letech 1470–1471.
1024

 

V korespondenci mezi loketskou a městskou radou, ze které jsou dochovány 

zejména supliky ve prospěch jednotlivých měšťanů, nacházíme zde i dva dopisy 

                                                           
1015

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/15 
1016

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, A2790/15. 
1017

 SOkA Cheb, fond Archiv města Cheb, Listiny, č. (773) 773. 
1018

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/106. V konceptu missivu městské rady 

neznámému adresátovi z 3. listopadu 1466 je zmíněn „Augustin, ew(re)n din(er)“. Pořadatel registratury se 

domníval, že koncept byl určen pravděpodobně Václavovi Šlikovi, protože chebská rada píše o svatbě adresáta. 

Do Václavovy korespondence je dopis zařazen. Není však nutné pochybovat, že Matesův služebník Augustin 

není totožný s Augustinem Mulferem. V roce 1477 píše list chebské radě její posel Augustin Mulfer s hlášením o 

novinkách týkajících se konfliktu s pánem z Plavna in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 5, karton 5, sg. 

A72/211. Dále missiv z 9. září 1472 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2184/45. 
1019

 Kronika Hanse Schönstettera, 1576, SOkA Cheb, AM Cheb, i. č. 984, sg. 521, fol. 65
v
: „Egidius Mulffer 

Stadtschreiber stirbt und wirdt Augustin Funck an sein Stadt Stadtschreiber.“ Kronika Hanse Schönstettera, 

1576, SOkA Cheb, AM Cheb, i. č. 984, sg. 521, fol. 96r: „1497. Steffan Mulfer, Weger,(dopsáno tužkou později) 

stirbt.“ 
1020

 SOkA Cheb, AM Cheb, fasz. 456, kart. 335, sg. A2002/2, Einahm- und Ausgabsbuch des Prokop 

Voydersreuter, Kirchenvaters bei Sct. Johannis ab anno 1464, s. 43: „Item lorenz mulfer hat geb(e)n xl g. zu sant 

johan(ni)s hat sein vater dar geschick.“. 
1021

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Knihy, Losungsbücher ič. 1448, rok 1470, fol. 28. 
1022

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Knihy, Losungsbücher ič. 1433, rok 1455, fol. 126. 
1023

 TOMEK, Wácslaw Wladiwoj, Dějepis Prahy, Díl IX, Praha 1886, s. 260. 
1024

 SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/61, 68; SOkA Cheb, Archiv města Chebu, 

Fasc. 656, kart. 482, A2790/101. 
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ve věci loketských měšťanů Hanse a Erharta Hamerla, kterým údajně dlužil 

několik kop grošů Martin Mulffer.
1025

 

 

Olischer, Hanns – hejtman na Hartenberku, služebník Václava Šlika zmíněný v missivu 

29. července 1504 a z 3. srpna 1504.
1026

 

 

Pergler, Wilhelm – služebník Matesa Šlika doložený v missivu z 18. července 1479.
1027

 

 

Pergler, Nickel – služebník Václava Šlika zmíněný v missivu z 8. ledna 1494.
1028

 

 

Rasp, Jorg – rychtář Václava Šlika v Marktredwitz zmínený v missivu z prosince 1478.
1029

 

 

Schmidel, Jorg – chebský měšťan, purkmistr nepravidelně mezi lety 1442–1476, v roce 1452 

ho Mates oslovuje Vetter.
1030

 

 

Schönsteter, Konrád – městský písař v Chebu od roku 1466.
1031

 Již v roce 1460 v suplice 

Matesa Šlika chebské radě, který se mu snažil zajistit místo představeného 

německé školy.
1032

 

 

Steger, Sigmund – služebník Zikmunda Šlika, doložený ve službách Zikmunda Šlika 1481,
1033

 

s ohledem na příslušnost k holíčskému pánovi je i přes delší časový odstup 

otázkou, zda se nejedná o stejnou osobu zmiňovanou v 50. letech na straně města 

Chebu ve sporu s Delniczery
1034

 či v listu ze září 1452 zaslaném se vší 

pravděpodobností Matesu Šlikovi jeho služebníkem ve věci tažení Jiříka 

z Poděbrad proti Žatci a Lounům, ve které se hovoří o „nějakém služebníkovi 

                                                           
1025

 SOkA Cheb, AM Cheb, fasz. 665, kart. 487, sg. A2816/6.  
1026

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2184/85: „Hanns Olischer ytzt haubtmann mein 

dyner auff herttennbergk“, „mein ambtman Hans Olischer“. 
1027

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, karton 482, sg. A2790/100. 
1028

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, sg. A2185/65. 
1029

 Missiv z 21. prosince 1478 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/92, kterým 

Mates tlumočí do Chebu přímluvu Jorga Raspa, rychtáře Václava Šlika v Markt Redwitz, za Mistra Jorga 

Hurtera. 
1030

 Missiv z 31. srpna 1452 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/6. 
1031

 Kronika Hanse Schönstettera, 1576, SOkA Cheb, AM Cheb, i. č. 984, sg. 521, fol. 70
r
: „Conradt Schönsteter 

wirdt zum neuen Rath zum Stadtschreiber angenommen hat ein Quartal 3 S(exagena)s Gr(ossorum) Besoldung.“ 
1032

 Missiv z 19. ledna 1460 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/12. Další 

supliky v jeho prospěch tamtéž, sg. sg. A2184/22, 25. 
1033

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 9, karton 7, sg. A101/11 a 13. 
1034

 SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 284, karton 214, sg. A800/58. Svědectví chebské rady. 
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pana Mikuláše, řečeném Zikmund“.
1035

 Osoba téhož jména je doložena již v roce 

1437 jako poddaný Jindřicha z Plavna, purkrabí na Míšni, který vyhlásil spolu s 

dalšími opověď Fridrichovi a Vilémovi Saským.
1036

 Ve službách plavenských 

zmiňován i Jánským jako nepřítel Chebu ve válce Jindřicha s městem v roce 

1452.
1037

 

 

ze Švamberka - v korespondenci zmiňovaný jako Matesův švagr. Pravděpodobně se bude 

jednat o Bohuslava ze Švamberka, manžela Matesovy neteře Konstancie. V tomto 

příbuzenském vztahu v korespondenci doložen v roce 1469.
1038

 

 

Tannberger (Tonberger), Hans – loketský zemský sudí. Zmiňován jako informátor Matesa v 

roce 1451.
1039

 Jako posel doložen v roce 1450 a v roce 1459.
1040

 V korespondenci 

s Kašparem Junckherem, švagrem Matesa Šlika, je označován jako švagr.
1041

 V 

roce 1470 doložen jako loketský hejtman.
1042

 

 

Walman, Epprecht – loketský sudí (lantrichter) doložený v roce 1476.
1043

  

 

von Watzdorff, Lorenz – man a služebník Matesa zmiňovaný v roce 1475.
1044

 

                                                           
1035

 Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König 

Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, 

Bd. 42, s. 105: „...herr Nickolays diner einer, genant Sigmund...“. 
1036

 RAAB, Carlo von, Regesten zur Orts- und Familien Geschichte des Vogtlandes, Bd. 1., 1350 – 1485, Plauen 

1893, in: MAvP 10, 1893 – 94, č. 367. 
1037

 JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice III, Domažlice 2003, s. 167. 
1038

 Missiv z 12. prosince 1469 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/39. 
1039

 Urkunden und Actenstücke zur Österreichischen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. und König 

Georgs von Böhmen (1440–1471), hrsg. von Adolf Bachmann, Wien 1879. In: Fontes rerum Austriacarum II, 

Bd. 42, s. 94–96: „...das Wenish Collard [Beneš z Kolovrat] mit seinen andern an der mitwoch vorgangen den 

von Eger ein grossen merklichen schaden mi name vnd prand ym kreiss gethan hat. Vnd er Raussensteiner kam 

gestern allher gen Elbogen vnd der hat dem Meinel gessagt, wy sulcher schad von Petters wegen besuchen sey 

vnd das das gerust des Petters [Petr ze Šternberka] sey vnd wy der Petter ein sun hab, den haber gemacht einer 

meid, der lig in der wigen. Der sei feind worden, so sein dy andern al sein helffer; vnd wy dy von der Plan vnd 

der Toppel mit auff in das felt komen sein vnd haben auff dy von Eger ncht wolt vorreitten, sundern sich von den 

in feld geschiden vnd sein doch geritten vnd geczogen auff dem alten hern von Plawen, nemlichin ein dorff, 

genant dy Meyrsgrun, aldo genomen pei 1 ½ sch. w., vnd dorin gebrand...“ 
1040

 Missiv z 24. listopadu 1451 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/17, missiv z 

3. srpna 159 in: SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/19 „Also ist mir vor ettlicher 

Weil von Herrn Bohuslawen meinem Sweher Verbotschafft worden wie meyn Herre der Konig in kurcz gen Prag 

komen solt, so ist als gestern der Jung Tannberger komen, der dann in Botschafft meins Hern Konigs reyttet 

unnd von seiner koniglichen Gnaden wegen an mich auch ein Werbung getan.“ 
1041

 Missiv ze 40. let in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 422, sg. A1419/2. 

  
1042

 Missiv z 22. května 1470 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/63. 
1043

 Missiv z 20. října 1476 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 656, kart. 482, sg. A2790/78. 
1044

 Missivy z června 1475 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, karton 368, A2184/67–68. 
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z Weitmile, Beneš – v korespondenci nazýván Matesovým švagrem.
1045

 

 

Wolff, Hans – doložený jako služebník Matesa Šlika v letech 1468–1472.
1046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1045

 Missiv z 30. července 1470 in SOkA Cheb, Archiv města Cheb, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/64. 
1046

 Missiv z 10. října 1468 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/35. Missiv z 5. 

května 1472 in SOkA Cheb, Archiv města Chebu, Fasc. 498, kart. 368, sg. A2184/82. 
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Příloha č. 2: Rodokmen Šliků v 15. století 
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Příloha č. 3: Mapy 
 

 

Mapa č. 1: Schematický přehled šlikovské držby před rokem 1447. Barevné označení 

představuje rámcový rozsah působnosti úřadů. 

 

Mapa č. 2: Schematický přehled  šlikovské držby po rozdělení mezi Matesa Šlika a jeho synovce 

Václava, k jehož dílu náležel i titul chebského pflegára. 
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Mapa č. 3: Schematický přehled šlikovské držby po dalším dělení roku 1489.  

 


