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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 

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 o 

Šlicích 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 byko 

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, 

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 

ohledem na skutečnost, že ve stejném období držel Mates Šlik zástavně wettinský úřad 

správce (amptman)1 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 

                                                           
1
 Úřad stojící na roveň úřadu hejtmana či purkrabího. K definici více ŠIMŮNEK, Robert, Správní systém 

šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, Praha 2005, s. 139–140. 



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 

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 Kašpra 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 batr, 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 

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. 

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 

práv Šliky Wettinům. Záměr však překazila smrt krále Jiřího a pravděpodobná aspirace 

saského vévody Abrechta 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. 

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. 

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. 

 

Prameny a literatura: 

 

Archivní prameny: 

 

ANM v Praze, fond Muzejní diplomatář 1400–1407, 1469–1475 

NA Praha, fond Stará manipulace, sg. S 16 Schlick, E 22 Elbogen, P 109 Plauen 

NA Praha, fond České oddělení dvorské komory Vídeň 

NA Praha, fond České gubernium – guberniální listiny 

SOA Třeboň, sb. Cizí rody, I. listiny, sign. Šlik z Holíče, II. reg. Šlikové, II. reg. 

 Švamberkové 

  sb. Historica Třeboň 

SOA Zámrsk, f. Rodinný archiv Šliků 

SOkA Cheb, f. Archiv města Chebu 

  Acten, Fasc. 1–10, 264, 270, 272, 274, 284, 318, 323, 422, 446, 447, 455, 456, 

 460, 488, 495, 496, 498, 499, 518, 526, 585, 646, 653, 655, 656, 657, 659, 665, 

 706, 707, 708, 719, 732, 805, 814, 815, 821, 824, 825 

  Urkunden 

SOkA Sokolov, pobočka Jindřichovice, f. Archiv města Loket, f. Archiv města Sokolova, 

listiny 

SOkA Karlovy Vary, f. Archiv města Karlovy Vary, listiny 

SOA Třeboň, SOka Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků, Hluboká nad Vltavou, 

listiny 



SächsHStA, 10005, Hof– und Zentralverwaltung (Wittenberger Archiv), Böhmische Sachen, 

Die Herrn Schlick, Reussische Sachen, Kopialbücher 

Österreichisches Staats Archiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, f. Länderabteilungen, Böhmen 

Wiener Stadt- und Landesarchiv, Stadtarchiv Wien, Grundbücher 

 

 

Staré tisky: 

 

SCHEDEL, Hartmann – WOLGEMUT, Michael – PLEYDENWURFF, Wilhelm, Liber 

chronicarum, Nürnberg 1493 

Prosopographie herouum atque illustrium virorum totius Germaniae, Pars secunda. […] 

Authore Heinrico Pantaleone, Basileae 1565 

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 

PANTALEON, Heinrich, Teutscher Nation Warhafften Helden [...], 2. Teil, Basel 1578 

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 

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 

 

Edice pramenů: 

 

Aeneas Silvius Piccolomini Historia Bohemica, hrsg. von Joseph HEJNIC – Hans ROTHE – 

  Jaroslav KOLÁR, Bd. 1: Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes, 

  ; Bd. 2: Die frühneuhochdeutsche Übersetzung (1463) des Breslauer  

  Stadtschreibers Peter Eschenloer; Bd. 3: Die erste alttschechische Übersetzung 

  (1487) des katholischen Priesters Jan Húska, Köln–Weimar–Wien 2005 

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivů domácích i cizích sebral 

a vydal František PALACKÝ, Josef KALOUSEK, Gustav FRIEDRICH, 1–36, 

Praha 1840–1944 

Briefe und Acten zur österreichisch–deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III., 

hrsg. Adolf BACHMANN, Wien 1885 

Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. I. Abteilung. 

Briefe aus der Laienzeit (1431–1445). I. Band. Privatsbriefe, Wien 1909 

Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. I. Abteilung. 

Briefe aus der Laienzeit (1431–1445). II. Band. Amtliche Briefe, Wien 1909 

Die Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von Rudolf Wolkan. II. Abteilung. 

Briefe als Priester und als Bischof von Trierst (1447–1450), Wien 1912 

Eneas Silvius Piccolomini – Pentalogus, hrsg. von Christoph SCHINGNITZ, Hannover 2009 

und Julia KNÖDLER, Hannover 2009 



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 

RAAB, Carlo von, Regesten zur Orts– und Familien Geschichte des Vogtlandes, Bd. 1., 

1350–1563, Plauen 1893 - 1898. In: MAvP 10, 1893–98 

Regesta Imperii XI, Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437), hrsg. von Wilhelm 

Altmann, Bd. I–II, Innsbruck 1896–1900 

Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493). Nach Archiven und Bibliotheken geordnet. H. 9 

– 20, kol. autorů, Wien 1996 – 2004.  

SCHREIBER, Rudolf, Das Elbogener Urbar der Grafen Schlick von 1525, Prag 1934 

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 

 

 

Literatura: 

ANTONÍN, Robert, Ideální panovník českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin 

středověkého myšlení, Praha 2013 

BAUDISCH, Pavel, Šlikové a loketský kraj. Vývoj rodových a zástavních držav od roku 1485 

do pol. 16. století. Diplomová práce, FF UK, Praha 2009. 

BAUM, Wilhelm, Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996 

BEINHOF, Gisela, Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410–1437), Frankfurt am Main 

1995 

BILLIG, Gerhard, Die Burggrafen von Meissen aus dem Hause Plauen – ein Nachspiel zur 

reichsunmittelbaren Stellung und Herrschaft der Vögte von Weida, Plauen und Gera, 

1. – 2 Teil. In: Mitteilungen des Vereins für vogtländische Geschichte, Volks– und 

Landeskunde, 4.-6 (47.–48.) Jahrschrift, Plauen 1995, S. 12–48  

BOBKOVÁ, Lenka, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 

1993 

BOBKOVÁ, Lenka, BARTLOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny české 4a–b, 1310–

1402, Praha 2003 

BOBKOVÁ, Lenka, HANOUSKOVÁ, Jana, Die böhmischen Lehen in Mitteldeutschland und 

die Erneuerung der bömischen Krone durch Georg von Podiebrad im Lichte der 

Verträge von Eger – Česká léna ve středním Německu a obnova České koruny Jiřím 

z Poděbrad ve světle chebských úmluv. 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. 241–262. 

BOBKOVÁ, Lenka, Česká koruna na sklonku středověku. In: Lenka BOBKOVÁ a kol., 

Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na 

přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010, s. 25–86 

BOBKOVÁ, Lenka, Horní a Dolní Lužice 1402–1490. In: Pavlína CERMANOVÁ, Robert 

NOVOTNÝ, Pavel SOUKUP (eds.), Husitské století, Praha 2014, s. 239–253 



BOBKOVÁ, Lenka, České državy ve Vogtlandu a v Plíseňsku za vlády prvních Lucemburků. 

In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická, Praha 1985, 

s. 5–36 

BOUBLÍKOVÁ-JAHNOVÁ, Juliana, Jáchymovské medaile – významný fenomén 

evropského medailérství 16. století. In: Jáchymovský smolinec a kovové radium. 

Rozpravy z dějin hornictví 40. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 215, 

Ivana LORENCOVÁ (ed.), Praha 2011, s. 59–65 

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 

BUTZ, Reinhard, Die Stelllung der wettinischen Hofräte nach Ausweis der Hofordnungen des 

ausgehenden Mittelalters. In: Höfe und Hofordnungen 1200–1600. 5. Symposium 

der Residenzen–Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 

(Sigmaringen 5.–8. October 1996), hrsg. v. Holger KRUSE und Werner 

PARAVICINI, Sigmaringen 1999, s. 321–336 

ČAPSKÝ, Martin, Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska. 

Argo 2013 

ČORNEJ, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české 5, Praha-Litomyšl 2000 

ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena, Velké dějiny zemí Koruny české 6, Praha-Litomyšl 

2007 

DONATH, Matthias, Sachsens Glanz in Böhmens Norden–Herrschaftsarchitektur der Grafen 

Schlick. In. Burgenforschung aus Sachsen 23 (2010), s. 7–49 

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana, Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a 

reprezentace. In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské 

společnosti. Dana Dvořáčková-Malá (ed.). In: Mediaevalia Historica Bohemica, 

2008, Supplementum 2, Praha 2008, s. 11–37 

DVOŘÁK, Max, Die Fälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlik, in: MIÖG XXII, 

Innsbruck 1901, s. 51–107 

DVOŘÁK, Max, Hrabata Šlikové a jich archiv v Kopidlně, in: ČČH 1, 1895, s. 298–307 

DVOŘÁKOVÁ, Daniela, Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboric a Žigmund Luxemburský. 

Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie 

Slovenska. Budmerice-Bratislava 2010 

ELBEL, Petr, Úvaha o stavu bádání ke dvoru Zikmunda Lucemburského a představení 

prosopografického výzkumu Zikmundových dvořanů z českých zemí. In: Dvory a 

rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. Dana 

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ (ed.). In: Mediaevalia Historica Bohemica, 2008, 

Supplementum 2, Praha 2008, s. 231–244 

ELBEL, Petr, Dvůr Zikmunda Lucemburského. In: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed 

Evropy, Lenka BOBKOVÁ, František ŠMAHEL (eds.), Praha 2012, s. 308–318. 

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 

GNIRS, Anton, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale in Böhmen 43. Der 

Politische Bezirk Elbogen, Prag 1927 

GRADL, Heinrich, Zur Herkunft der Schlicke. In: MVGDB, 20, 1882, s. 347–351 

HEINIG, Paul–Joachim, Kaiser Friedrich III. (1440–1493). Hof, Regierung und Politik, 1.–3. 

Teil, Köln–Weimar–Wien 1997 



HEINIG, Paul–Joachim, Reichsstädte, Freie Städte und Königtum 1389–1450, Wiesbaden 

1983 

HEINIG, Paul–Joachim, War Kaspar Schlick ein Fälscher?, in: Fälschungen im Mittelalter. 

International Kongreß der MGH, München, 10–19. Sept. 1986, Teil III., 

Diplomatische Fälschungen I., Hannover 1988, s. 247–274 

Herzog Albrecht der Beherzte (1443–1500). Ein sächsischer Fürst im Reich und in Europa, 

hrsg. von André THIEME, Köln–Weimar–Wien 2002 

HLAVÁČEK, Ivan, Politická kultura a kulturní politika na středověkých dvorech (Poznámky 

k českému předhusitskému fenoménu). In: Dvory a rezidence ve středověku III. 

Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dana Dvořáčková-Malá (ed.). In: 

Mediaevalia Historica Bohemica 12, 2009, Supplementum 3, Praha 2009, s. 13–30 

HLAVÁČEK, Ivan, Der böhmische Königshof im 15. Jahrhundert, besonders unter Georg 

von Podiebrad (1458–1471). In: Studia historica Tyrnaviensia III, 2003, s. 205–224 

HLAVÁČEK, Ivan, Georg von Podiebrad und böhmische Lehen extra curtem. In: König, 

Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert, hrsg. von Franz Fuchs, Paul-Joachim Heinig 

und Jörg Schwarz, Köln-Weimar-Wien 2009, s. 213–230. 

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Loketský spor se Šliky v osmdesátých letech 15. století. In: 

Mediaevalia historica bohemica 14/2, Praha 2011, s. 113–145 

Itinerar König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368–1437, hrsg. von Jörg K. 

HOENSCH, Warendorf 1995 

HOFFMANN, František, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009 

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 

JÁNSKÝ, Jiří, Kronika česko-bavorské hranice I–V, Domažlice 2001–2005 

JÁNSKÝ, Jan, Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006 

JÁNSKÝ, Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009 

KALOUS, Antonín, Matyáš Korvín, (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice  

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. 207–246 

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 

KNOLL, Vilém, Poznámky k dějinám středověkého trestního práva na Chebsku. In: Sborník 

Společnosti pro výzkum kamenných křížů 2005, Aš 2005, s. 11–18 

KONDOR, Márta, Hof, Residenz und Verwaltung. Ofen und Blindenburg in der 

Regierungszeit König Sigismunds – unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 

1410–1419 In: Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines 

europäischen Monarchen, hrsg. Karel HRUZA und Alexandra KAAR, Wien-Köln-

Weimar 2012, s. 215–234. 

KRIEGER, Karl-Friedrich, Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218–1291) do 

Friedricha III. (1415–1493), Argo 2003 

KUBŮ, František, Chebský městský stát. Počátky a vrcholné období do počátku 16. století, 

České Budějovice 2006 

MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) 1–4, Praha 1992–1999 

MÄRCKER, Traugott, Das Burggrafthum Meissen. Ein historisch-publicistischer Beitrag zur 

säschsischen Territorialgeschichte, Leipzig 1842 

NEMEŠKAL, Lubomír – VOREL, Petr, Dějiny Jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 

1519/1520–1619, Pardubice 2010 



NOVOTNÝ, Robert, Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním 

středověku. In: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných 

Františku Šmahelovi, Eva DOLEŽALOVÁ, Robert NOVOTNÝ, Pavel SOUKUP 

(ed.), Praha 2004, s. 291–306 

NOVOTNÝ, Robert, Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách. In: 

Dvory a rezidence ve středověku. Dana Dvořáčková-Malá (ed.). In: Mediaevalia 

Historica Bohemica, 2006, Supplementum 1, Praha 2006, s. 145–161 

NOVOTNÝ, Michal, Šlikové: majetková struktura panství a společenské postavení rodu do 

roku 1487. Diplomová práce, Filozofická fakulta UK, Praha 2007 

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 

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.212–221 

NOVOTNÝ, Michal, The Way of the Schlick Family towards Silver Mining in Joachimsthal. 

In: 5th International Conference of the European Society for the History of Science. 

Scientific Cosmopolitanism and local cultures: Religions, Ideologies, Societies. 

Proceedings. Athens, 1. – 3. November 2012. Gianna KATSIAMPOURA (ed.), 

Athens 2014, s. 313–319 

PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Praha 1921 

PETRÁŇ, Josef, Skladba pohusitské aristokracie v Čechách. In: Proměny feudální třídy 

v Čechách v pozdním feudalismu, AUC – Philosophica et historica 1, Praha 1976, s. 

9–80 

RANSDORF, Miloslav, Vzestup Gutštejnů v době husitské a poděbradské. In: Ústecký 

sborník historický 1983, s. 109–132 

SCHREIBER, Rudolf, Der Elbogner Kreis und seine Enklaven nach dem dreissigjährigen 

Kriege, Prag 1935 

SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království českého, 13, Praha 1937 

SIEGL, Karl, Die Geschichte der Egerer Burgpflege. In: MVGDB 50, 1912, s. 546–594 

SIEGL, Karl, Schloß Seeberg im Egerlande. In: MVGDB 54, 1916, s. 209–248;  

ŠIMŮNEK, Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. 

Rožmberská doména 1418–1472, Praha 2005 

ŠIMŮNEK, Robert, Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku. In: Dvory a 

rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. Dana 

Dvořáčková-Malá (ed.). In: Mediaevalia Historica Bohemica, 2008, Supplementum 

2, Praha 2008, s. 285–325 

ŠIMŮNEK, Robert, Reprezentace české středověké šlechty, Argo 2013 

TRESP, Uwe, Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und 

Heereorganisation im 15. Jahrhundert. Paderborn–München–Wien–Zürich 2004 

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 

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 

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, Kooperation ohne Grenzen. Die Wettiner, die Grafen Schlik und das sächsisch-

böhmische Erzgebirge als Wirtschaftsregion. In: Terra Ducatus Marchionatus Regio. 

Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs 

Böhmen, Lenka BOBKOVÁ, Jana FANTYSOVÁ–MATĚJKOVÁ, (Die Kronländer 

in der Geschichte des böhmischen Staates VI), Praha 2013, s. 210–225 

TRESP, Uwe, „Pro patria pugnando contra Turcam oppetiit“. Die Erinnerung an Graf Stefan 

Schlick (†1526 bei Mohács) als kulturelles Propagandainstrument. In: Türkenkriege 

und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, hrsg. von 

Sabine Jagodzinski und Robert Born (Studia Jagellonica Lipsiensia 14), Ostfildern 

2014, s. 125–140 

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 

TOMEK, Wácslaw, Wladiwoj, Dějepis města Prahy, 6–8. Díl, Praha 1885–1891 

URBÁNEK, Rudolf, České dějiny III. Věk poděbradský I–IV, Praha 1915–1962 

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

1998 

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

Ein Beitrag zur Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Prag 1939 

 

Seznam zkratek: 

ANM  – Archiv Národního muzea 

AUC  – Acta universitatis Carolinae 

CIM  – Codex iuris municipalis 

MAP  – Mittheilungen des Altertumsvereins zu Plauen 

MVGDB – Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 

MVVGA – Mittheilungen des Vereins für die vogtländische Geschichte und  

   Altertumskunde 

MIÖG  – Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 

NA Praha – Národní archiv 

NafSG  – Neues Archiv für sächsische Geschichte 

RA Šliků – Rodinný archiv Šliků 

SächsHStA – Sächsisches Hauptstaatsarchiv in Dresden 

SOA  – Státní oblastní archiv 

SOkA  – Státní okresní archiv 

 

 

 
 


