
Abstrakt: 

 

Z měšťanského domu přes císařský dvůr na hrad Loket 

Kariéry Kašpara a Matesa Šliků v Čechách, Říši a Sasku 

(1390–1487) 

 

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. 
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