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Jednu z významných, ba přímo rozhodujících forem sociálního kapitálu představovala 
v době předbělohorské stavovská příslušnost. Ta předurčovala postavení jednotlivce ve 
společnosti, otevírala či naopak limitovala jeho možnosti kariérní a v neposlední řadě 
s ohledem na princip personality práva predestinovala okruh právních norem, jimž byl 
povinen se ve své každodennosti podřizovat. Nelze se tedy divit, že úsilí o společenský 
vzestup lze v mnohých případech identifikovat jako výrazný motiv počínání jednotlivce, 
a to napříč všemi sociálními vrstvami. Poddaní mají zájem nabýt osobní svobody a usadit 
se v královských městech, měšťané usilují o vstup do společnosti šlechtické, méně urozené 
šlechtice, rytíře, láká vidina proniknutí do prestižnějšího stavu panského a postupem 
času se prostor pro rozmnožení sociální kapitálu otevírá i pro příslušníky starobylých 
aristokratických rodin, a to zejména v podobě možného vzestupu titulárního, případně 
alespoň heraldického polepšení rodového erbu. K dosažení lidsky přirozeného cíle pak 
může sloužit skutečně široká škála prostředků.

Nutno dodat, že společenský vzestup byl již v období raného novověku poměrně precizně 
právně regulován. Stavovská organizace společnosti nesla výrazné korporativní rysy, což 
znamenalo, že příslušnosti k vyšší společenské vrstvě bylo možno nabýt toliko se souhlasem 
jejích představitelů. Ve městech bylo nezbytností udělení měšťanského práva, které spadalo 
do kompetence městských rad, pro příslušnost k některému ze stavů šlechtických musel 
zájemce dosáhnout přijetí ze strany jejich shromážděných členů na půdě zemského 
sněmu. Tento posledně uvedený mechanizmus se ale zpočátku střetával s historickou 
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tradicí, podle níž udělování šlechtictví patřilo k tradičním panovnickým prerogativům. 
Nakonec se podařilo nalézt symbiotické řešení, na němž lze velmi ilustrativně demonstrovat 
mocenskou dichotomii panovníka a stavů, charakterizující české poměry mezi dvěma 
velkými válečnými konflikty – husitskou revolucí a třicetiletou válkou.

Zatímco přijímání měšťanů do stavu rytířského bylo již v meziválečném období brilantně 
zpracováno Vladimírem Klecandou,1 problematice rozšiřování stavu panského zůstává 
ještě česká historiografie mnohé dlužna.2 Předkládaná stať si klade za cíl ozřejmit právní 
význam panovnických majestátů, jimiž byli čeští šlechtici do panského stavu povyšováni, 
a prozkoumat reálný dopad těchto listin na strukturu obou šlechtických stavů.

Pro srovnání je vhodné připomenout, že příslušnost k rytířskému stavu byla udělována 
rozhodnutím jeho členů shromážděných na zemském sněmu, avšak žadatel musel vždy 
předložit panovnické privilegium. Pokud uchazeč disponoval majestátem vydaným 
z kanceláře říšské, mohlo jít buď o Wappenbrief, nebo o Adelsbrief. Většina měšťanů měla 
ovšem k dispozici privilegium, vydané českou dvorskou kanceláří. V tuzemské praxi přitom 
obdobná dichotomie neexistovala a vydáván byl jediný druh písemnosti, označovaný jako 
erbovní list a udělující heraldické znamení a predikát. Dochované prameny dokládají, 
že kromě něj předkládali přinejmenším někteří kandidáti na příslušnost k nižšímu 
šlechtickému stavu také další dokument vycházející z české dvorské kanceláře – panovníkův 
přímluvný list.

Podobně při přechodu z nižšího do vyššího šlechtického stavu byli kandidáti primárně 
odkázáni na libovůli členů panského stavu shromážděných na zemském sněmu. A také 
zde se lze setkat se dvěma typy písemností, jimiž do tohoto procesu vstupovali čeští 
králové. První z nich představují panovnické přímluvy ve formě otevřeného listu (misivu) 
vystaveného českou dvorskou kanceláří, druhou potom slavnostní majestáty povyšující 
adresáta na pána. Na první pohled byla tedy situace zcela analogická. Jak bude ale dále 
doloženo, význam jednotlivých dokumentů byl v tomto případě poněkud odlišný.

Úvodem je třeba říci, že pokud jde o nabývání panského stavu, prosazovaly se panovnické 
majestáty do kancelářské praxe velmi zvolna. Několik ojedinělých písemností tohoto typu 
vzniklo v době lucemburské, kdy ovšem panovníci spojovali ve svých rukou pravomoc 
římského i českého krále (resp. císaře). Literatura předpokládá též udělování panského 
stavu ze strany Jiřího z Poděbrad,3 je ale nápadné, že originál žádného obdobného privilegia 
není do dnešní doby zachován. A naopak, právě ve druhé polovině 15. století se v hojné míře 
objevily případy, kdy byl českým šlechticům panský titul a stav propůjčen ze strany vládce 
říšského, císaře Bedřicha III., který celkově proslul velmi extenzivní nobilitační politikou. 
Když na samém počátku 16. století usiloval o proniknutí do panského stavu moravský rytíř 
Hanuš Haugvic z Biskupic, psal král Vladislav (a obdobně i příslušníci českého panstva) 
představitelům moravské stavovské obce, že Hanušovi „zjednal“ privilegium na panský 

1 KLECANDA, Vladimír: Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátku novověku : 
(Příspěvek k dějinám nižší šlechty). Časopis Archivní školy 6, 1928, s. 1–125.
2 Posledním příspěvkem k této problematice, v němž šlo v první řadě o zpracování seznamu osob, které 
v předbělohorské době přijal do svých řad český panský stav v rámci sněmovních jednání, je studie STARÝ, 
Marek: Rytíři přijatí do českého panského stavu v době předbělohorské. Sborník archivních prací 60, 2010, č. 1, 
s. 240–278.
3 Např. NOVOTNÝ, Robert: Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním středověku. 
In: DOLEŽALOVÁ, Eva – NOVOTNÝ, Robert – SOUKUP, Pavel (eds.): Evropa a Čechy na konci středověku : 
Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha 2004, s. 302–303.
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stav od římského krále (Maxmiliána I.).4 Zdá se tedy, že přinejmenším jagellonští králové si 
nebyli příliš jisti svou kompetencí udělovat panský stav a odkazovali zájemce na panovníka 
říšského.

Snahy některých českých šlechticů dosáhnout společenského vzestupu prostřednictvím 
majestátů z říšské kanceláře měly ale v české stavovské společnosti v obecné rovině spíše 
negativní odezvu. Jejím důsledkem se stalo přijetí alespoň rámcové normativní regulace 
přechodu z nižšího do vyššího šlechtického stavu. Ta se objevila ve sněmovním usnesení 
z roku 1497 soustřeďujícím články, jež se měly stát základem budoucí kodifikace zemského 
práva. Hned na dvou místech se tu objevil výslovný zákaz užívání panského stavu těm, kdo 
by se opírali o nějaká privilegia, která by si zjednali, a to až do doby, dokud nedosáhnou 
přijetí ze strany českého krále a českých pánů.5 Příslušné normy pak skutečně vešly do 
tzv. Vladislavského zemského zřízení přijatého v roce 1500 a králem Vladislavem II. 
potvrzeného o dva roky později.6 V praxi ovšem uchvátil rozhodující rozhodovací pravomoc 
sám panský stav, který zájemce po celé 16. a na počátku 17. století přijímal podle své libovůle 
v rámci sněmovních jednání. Právně relevantní participace panovníka se omezila na shora 
zmíněné přímluvné listy. Odpovídala tomu velmi přesně také dikce sněmovních relací, 
podle nichž byli rytíři do panského stavu přijímáni na svou snažnou žádost a na milostivou 
přímluvu panujícího českého krále (případně též dalších osob).7

Ani nová právní úprava nezměnila nic na tom, že v řadě případů bylo i nadále impulzem 
k zahájení procesu vedoucího k přechodu šlechtice z rytířského do panského stavu císařské, 
resp. královské privilegium. Na druhou stranu ale podrobnější zkoumání souboru osob, 
které v období mezi nástupem Habsburků na český trůn a bitvou na Bílé hoře tento statusový 
posun absolvovaly, jasně ukazuje, že nejedna z nich se panovníkovým povyšovacím 
majestátem pochlubit nemohla. Problematika by si nepochybně zasloužila další, hlubší 
analýzu, na základě dosud shromážděného souboru dat se ale nabízí hypotéza, kudy vést 
mezi těmito dvěma skupinami osob poměrně jednoznačnou dělicí čáru. Majestáty jsou totiž 
vesměs spojeny s přistěhovalci z vedlejších korunních zemí, kteří z nejrůznějších důvodů 

4 Moravský zemský archiv (dále MZA) Brno, fond A 1 – Stavovské listiny, inv. č. 601 a 602 (staré inv. č. 645 
a 646).
5 PALACKÝ, František (ed.): Archiv český čili staré písemné památky české i moravské (dále AČ), V. Praha 1862, 
s. 465–477, č. 51, C (zde s. 468) a F (zde s. 475). Zde se ještě předpokládalo, že k přijetí má docházet na zemském 
soudu, následně ale tuto kompetenci zásadně vykonávala panská kurie zemského sněmu.
6 KREUZ, Petr – MARTINOVSKÝ, Ivan (eds.): Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny : 
(Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích) : Edice. Praha 2007, s. 180, čl. 247; Tamtéž, s. 239, čl. 481.
7 Stručně k procesu přijímání STARÝ, M.: Rytíři, s. 246–248, kde jsou i odkazy na nečetnou a nepříliš 
podrobnou literaturu starší. Z ní lze uvést alespoň KLECANDA, Vladimír: Přijímání cizozemců na sněmu 
do Čech za obyvatele : Příspěvek k dějinám inkolátu před obnoveným zřízením zemským. In: Sborník prací 
věnovaných prof. dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871–1931. Praha 1931, s. 463–467; 
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 53–54, 58–59. O něco důkladněji jsou 
zmapovány poměry moravské – viz KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské : Jejich složení, 
obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského 
(1526–1628), III. Brno 1905, s. 29–42. Obecnější náhled na předbělohorské poměry sestavil jako ouverturu 
k analýze pobělohorských změn BRŇOVJÁK, Jiří: Aus Böhemischen Königlicher Macht und Vollkommenheit. 
Bohemia 55, 2015, č. 1, s. 100–107; TÝŽ: Šlechticem z moci úřední : Udělování šlechtických titulů v českých zemích 
1705–1780 (=Nobilitas in historia moderna), VII. Ostrava 2015, s. 52–59.
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o členství v českém panském stavu usilovali.8 Naopak příslušníci starobylých rytířských 
rodů českých si zpravidla vystačili s přímluvným listem a udělení speciálního císařského 
privilegia nevyhledávali.

Skutečnost, že habsburští čeští králové zastávali od poloviny 16. století pravidelně též 
post vládců Svaté říše římské národa německého, vedla zároveň k tomu, že povyšování 
do panského stavu probíhalo paralelně v rovině říšské i české a příjemcům byly vydávány 
majestáty z obou příslušných kanceláří. Jen malá část se jich dodnes bohužel dochovala 
v originálech.9 Jejich absence, jakkoli mrzutá, není naštěstí z hlediska soustředění dat 
a poznání administrativní praxe fatální. Přípravné a doprovodné písemnosti (zejména 
koncepty) se totiž dochovaly hned na několika místech. Pokud jde o majestáty říšské 
provenience, bohatství písemností nabízí Adelsarchiv ve Vídni,10 základní data lze 
excerpovat též z pětidílného soupisu Karla Friedricha Franka.11 Česká kancelářská agenda 
spojená s nobilitacemi a povyšováním stavu je dokumentována materiály uloženými 
v Národním archivu ve fondu Česká dvorská kancelář.12 Na jejich základě byly posléze na 
konci 18. a v první polovině 19. století vytvořeny knihy opisů, salbuchy.13 Pestrou kolekci 
souvisejících písemností obsahuje také další zdejší fond, Stará manipulace.14

Složité manipulační procesy vedoucí ke vzniku uvedených fondů vedly ovšem k tomu, 
že dnešní umístění písemností nemusí být provenienčně důsledné. Pro příklad lze uvést 
návrh latinsky psaného majestátu pro Pavla Katarýna z Kataru a na Pernštejně († 1600) 
ze 4. června 1599. Ten měl být vydán z kanceláře říšské, o čemž jasně svědčí i koroborační 
formule (sigilli nostri caesari appensione munivimus), avšak byl zařazen do materiálů české 

8 Srov. STARÝ, Marek: Přijímání moravských a slezských šlechticů do panského stavu Království českého 
v 16. a 17. století. In: BOBKOVÁ, Lenka – KONVIČNÁ, Jana (eds.): Korunní země v dějinách českého státu, II: 
Společné a rozdílné : Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–16. století. Praha 2005, s. 251–288.
9 Bohužel, pro české země dosud nebyl zpracován soupis nobilitačních privilegií vydaných zdejší šlechtě 
v předbělohorském období, jaký existuje pro období do roku 1526 – srov. KOLÁŘ, Martin – SEDLÁČEK, 
August: Českomoravská heraldika, I: Část všeobecná. Praha 1902, s. 88–98. Určitý základní přehled umožňují 
soupisy s edicemi erbovních listů, vydané pro některé archivy, v jejichž fondech se tyto písemnosti ve větší míře 
koncentrovaly. Zde je nutno uvést zejména FIALA, Michal – HRDLIČKA, Jakub – ŽUPANIČ, Jan: Erbovní listiny 
Archivu hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648 : Edice (=Documenta Pragensia. 
Monographia, 4). Praha 1997; FIALA, Michal: Erbovní listiny archivu Národního muzea : Edice (=Documenta 
Pragensia. Monographia, 13). Praha 2001; MÜLLER, Karel: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. 
Opava 2001; FIALA, Michal a kol.: Litterae armorum : Erbovní listiny Národního archivu v Praze (=Nobilitas 
in historia moderna, 4). Praha 2011; ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal – KOBLASA, Pavel: Šlechtický archiv c. 
k. ministerstva vnitra : Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního 
města Prahy (dodatky) : Archivu Národního muzea (dodatky). Praha 2014. Za cenné konzultace a upozornění 
na další privilegia jsem zavázán poděkovat Karlu Müllerovi, řediteli Zemského archivu v Opavě.
10 Österreichische Staatsarchiv (dále ÖStA) Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, 
Reichsadelsakten, Allgemeine reihe.
11 FRANK, Karl Friedrich von: Standeserhebungen und Gnadeakte für das Deutsche Reich und die 
Österreichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823, 1–5. Senftenberg 1967–1974.
12 Národní archiv (dále NA) Praha, fond Česká dvorská kancelář (dále ČDK), sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 
408–514.
13 NA Praha, fond Salbuchy (dále SAL), knihy č. 11, 12a, 12b, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 31a, 32a, 32b 
(ostatní knihy obsahují privilegia vydaná až po roce 1620). Přehled majestátů obsažených v salbuchách společně 
s abecedním rejstříkem sestavil DOERR, August von: Der Adel der böhmischen Kronländer. Prag 1900.
14 NA Praha, fond Stará manipulace (dále SM), sign. S 209, inv. č. 3326–3348, kart. 2274–2317.
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dvorské kanceláře a v důsledku toho později přepsán i do provenienčně českého salbuchu.15 
Naopak, v Reichsadelsakten ve Vídni jsou (o čemž podává výmluvné svědectví i soupis 
Frankův) v některých případech uloženy i přípravné materiály k privilegiím vydaným 
později českou dvorskou kanceláří.

Je nasnadě, že listiny vydávané prostřednictvím říšské kanceláře z titulu císařského 
nemohly mít v českém prostředí platnost, a to bez ohledu na značně komplikovanou 
a historiografií nejednotně zodpovídanou otázku příslušnosti českého státu ke Svaté říši 
římské (nejen) v raném novověku. Z hlediska dalších úvah tak bude pozornost věnována 
především povyšovacím listinám, jež byly vydávány z české královské moci, a tedy 
prostřednictvím české dvorské kanceláře. Jejich intenzivní produkci je možno zaznamenat 
především v posledních dvou desetiletích předbělohorské epochy, za vlády Rudolfa II. 
a jeho mladšího bratra Matyáše. Dosti výmluvně to dokládá tabulka připojená k textu 
(viz Příloha).

Vydávání tohoto typu privilegií začalo již v průběhu dosti dlouhé vlády děda obou 
jmenovaných habsburských panovníků, císaře Ferdinanda I. Pro toto období se nicméně 
dochovaly pouze tři české majestáty na panský stav, určené shodně šlechticům moravským 
– úplně první písemností tohoto druhu se stalo privilegium pro Václava Tetoura z Tetova 
na Malenovicích a jeho synovce Jana z 28. září 1549,16 následovala listina pro slezské rytíře 
Pruskovské z Pruskova (16. duben 1560)17 a 2. prosince 1563 se pak stejné milosti dostalo 
i Janu Kropáčovi z Nevědomí se synem Bohuslavem a strýcem Tasem.18 Z doby vlády 
Maxmiliána II. je pak znám jediný český majestát, jehož příjemcem se stal 2. dubna 1567 
Jan Tomáš ze Zvole.19 Pro úplnost je možno dodat, že z české dvorské kanceláře vyšel také 
povyšovací list pro bratry z Oprštorfu, datovaný 21. června 1554. Ten byl ale vyhotoven 
v německé expedici, psán byl německy a textově se jednalo o jakousi zvláštní symbiózu 
privilegia říšského a českého.20

Také první léta vlády Rudolfa II. nenasvědčovala tomu, že by měly na Moravu, případně 
do dalších vedlejších korunních zemí povyšovací listiny zrovna proudit. Dne 3. února 1584 
vydal císař majestát pro chorvatského šlechtice Ondřeje Dudíče z Ořechovic, jednalo se 
ale o specifický akt, jímž byla adresátovi (předtím již na Moravě přijatému za obyvatele) 
příslušnost k vyšší šlechtě znovu potvrzena.21 Obdobný charakter měl další, v tomto případě 

15 Tamtéž, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 447; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 12b, inv. č. 3, fol. 629r–634v. 
V privilegiu se píše o povýšení do stavu Sacri Romani Imperii et Inclyti Regni Bohemiae Baronum.
16 NA Praha, fond SAL, kniha č. 285, inv. č. 120, fol. 157v–159r (List erbovní na stav panský).
17 Originál listu je uložen in: MZA Brno, fond G 140 – Rodinný archiv Ditrichštejnů – Mikulov, sign. 28, 
inv. č. 2657, kart. 624. Opis viz NA Praha, fond SAL, kniha č. 287, inv. č. 122, fol. 11r–12r.
18 NA Praha, fond SAL, kniha č. 287, inv. č. 122, fol. 192r–193r.
19 Tamtéž, kniha č. 287, inv. č. 122, fol. 284r–285v.
20 Text majestátu byl v roce 1601 vložen do Desek zemských větších (dále DZV) 130, fol. E 2r–E 7r, a to na 
základě pokynu Rudolfa II. deskovým úředníkům, jehož koncept se dochoval v NA Praha, fond SM, sign. 
S 209/O 15, inv. č. 3339, kart. 2299. Provenienci dokumentu lze určit podle poznámky o kontrasignaci 
německého místokancléře Jiřího Mehla ze Střelic.
21 NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 426; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 12a, inv. č. 2, fol. 88r–92r. 
FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 1, s. 251, zmínil říšské privilegium ze 14. 6. 1574, jímž bylo Ondřejovi 
potvrzeno šlechtictví a polepšen erb. Ondřejovo přijetí do země na letním olomouckém sněmu v roce 1577 
(bez specifikace stavovské příslušnosti) uvedl KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III., s. 96. Základní údaje 
k Ondřejově osobě a k rodu vůbec shromáždil PILNÁČEK, Josef: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 211–212, 
č. 682; TÝŽ: Rody starého Slezska. Brno 2010, s. 172, č. 800.
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ovšem velmi kontroverzní a obsahově neopodstatněný, latinsky psaný majestát, jímž Rudolf 
potvrdil 21. března 1596 starobylý panský stav rodu Vchynských (později Kinských) ze 
Vchynic, a to cestou konfirmace starších, nepochybně ovšem zfalšovaných privilegií.22

Situace se zcela změnila s příchodem 17. století. Liberálnější přístup panovníka 
k rozšiřování řad vyšší šlechty na Moravě naznačily už dva majestáty z přelomu století, 
vydané ovšem ještě z říšské kanceláře – první, výše zmíněný, určený Pavlovi Katarýnovi 
z Kataru, nebyl podle všeho expedován, druhým byl za vojenské služby 10. dubna 1602 
odměněn Jan Rájecký z Mírova.23 Teprve o dva roky později ale vypukl skutečný boom 
císařské velkorysosti, když v nemnoha zbývajících letech Rudolfovy vlády vyšlo z české 
dvorské kanceláře hned pět povyšovacích privilegií. Jejich adresáty se stali královský 
prokurátor v Moravském markrabství, Jakub starší Vojska z Bogdunčovic (4. května 
1604),24 Václav Nekeš z Landeka (28. července 1604),25 Jindřich, David a Kryštof z Logau 
(15. března 1605),26 Bohuslav Morkovský ze Zástřizl (4. července 1606)27 a Vilém Dubský 
z Třebomyslic (22. prosince 1608).28 Zajímavé je, že poslední majestát byl vydán již 
v době, kdy na Moravě převzal na základě Libeňské smlouvy vládu Rudolfův mladší bratr 
Matyáš. Ještě po tomto ztenčení své vlády vydal Rudolf 3. února 1610 majestát pro Kašpara 
Melichara z Rechenberku, hejtmana svídnického a javorského knížectví, jímž ho povýšil do 
stavu svobodných pánů s polepšeným predikátem von Rechenberg Freiherr zu Klitschdorf 
a rozmnožil mu erb, což pak potvrdil dalším majestátem z 8. listopadu 1611 i císař Matyáš.29

Právě Matyáš pak navázal na poměrně velkorysou povyšovací aktivitu Rudolfovu ve 
vztahu ke šlechticům moravským a vydal prostřednictvím české dvorské kanceláře celou 
řadu dalších obdobných listin. Pochopitelně ale teprve v době, kdy se v jeho rukou znovu 

22 Originál je uložen ve Státním oblastním archivu (dále SOA) Zámrsk, fond Rodinný archiv Kinských, 
Chlumec, inv. č. 10, sign. X; opis privilegia viz NA Praha, fond SAL, kniha č. 12a, inv. č. 2, fol. 508v–513v. 
K opětovné konfirmaci ze strany císaře došlo 1. 3. 1611. SOA Zámrsk, fond Rodinný archiv Kinských, Chlumec, 
inv. č. 11, sign. XI. Srov. též KOPIČKOVÁ, Božena: Objevení znovuobjeveného : Falza pro slávu rodu (Editorovo 
intermezzo). In: PAZDEROVÁ, Alena – KAHUDA, Jan (eds.): Našim jubilantkám : (Sborník příspěvků k poctě 
životního jubilea Věry Beránkové, prom. hist., PhDr. Dagmar Culkové a PhDr. Marie Liškové). Praha 2000, 
s. 135–141.
23 Koncept je uložen in: ÖStA Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Reichsadelsakten, 
Allgemeine Reihe, sign. 332.64. Český překlad majestátu lze nalézt v MZA Brno, fond A 12 – Akta šlechtická, 
sign. I.VIII, 13/2; stejně tak i v Archiv Národního muzea Praha, fond Sbírka rukopisů, sign. 957, fol. 291v–294r.
24 NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 506; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 12b, inv. č. 3, 
fol. 793r–796r.
25 Tamtéž, fond SAL, kniha č. 12b, inv. č. 3, fol. 805v–807v.
26 Zmínka o vydání tohoto povyšovacího listu je v pozdějším majestátu z 31. 3. 1687, jímž byl Baltazarovi 
Bedřichovi z Logau přiznán starožitný panský stav. Jeho koncept je in: NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, 
inv. č. 752, kart. 458; pozdější opis lze nalézt také tamtéž, fond SAL, kniha č. 99, inv. č. 40, fol. 60v–70v. Zmínka 
o vydání majestátu z roku 1605 je i v FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 3, s. 156.
27 V NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 465, jsou dva koncepty majestátu, z nichž jeden je 
datován 4. 7., druhý 10. 7. Pouze první z nich byl přepsán do SAL, kniha č. 12b, inv. č. 3, fol. 865r–868r.
28 NA Praha, fond SAL, kniha č. 12b, inv. č. 3, fol. 948v–951v.
29 Tamtéž, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 67r–82v (privilegium Matyášovo, v němž je na fol. 68r–77v inzertován 
majestát Rudolfův). Koncept Matyášova listu bez textu inzertovaného privilegia Rudolfova je in: NA Praha, 
fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 479. Zde je také opis dalšího Matyášova privilegia z 12. 11. 1612, jímž 
byl pro změnu potvrzen říšský majestát Ferdinanda I., jenž prohlásil za svobodného pána již v roce 1534 (15. 3.) 
svého válečného radu Jana Rechenberka. FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 4, s. 149, zmiňuje další majestát 
z 1. 2. 1621, jímž byla platnost původního Rudolfova povýšení rozšířena též na Melchiora z Rechenberku.
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spojila vláda ve všech českých zemích, neboť teprve tehdy mohl využívat služeb české 
dvorské kanceláře.

V řadě Matyášových majestátů stojí na počátku (s pominutím zmíněné konfirmace pro 
Rechenberka) listina pro uherského přistěhovalce Jiřího z Plavče, který byl na Moravě 
přijat v roce 1599 za obyvatele (ve stavu rytířském).30 30. března 1612 mu Matyáš potvrdil 
majestátem panský stav v Uherském království a zemích k němu přivtělených a zároveň 
mu z moci českého krále přiznal panský stav také pro země České koruny.31 Následovala 
již standardní povyšovací privilegia pro Václava Mola z Modřelic (8. listopadu 1614),32 
Bedřicha, Volfa Zikmunda, Jiřího a Adama Jankovské z Vlašimi (24. října 1615),33 Jindřicha, 
Karla, Jana, Jiřího, Viléma a Václava Zahrádecké ze Zahrádek (také pro ně existuje koncept 
majestátu z 24. října 1615,34 nakonec byl ale zřejmě vydán až další, nesoucí datum 7. července 
161635), Jakuba mladšího a Petra Vojsky z Bogdunčovic (26. května 1617)36 a konečně Jana 
z Drnovic (5. června 1617).37

Velmi zajímavé nepochybně je, že minimálně ve dvou případech předcházelo majestátu 
z kanceláře české obdobné povýšení do stavu svobodných pánů říšských – konkrétně se 
tak stalo u bratří Bedřicha a Volfa Zikmunda Jankovských z Vlašimi (1. března 1615),38 
Jindřicha Zahrádeckého ze Zahrádek (7. listopadu 1615)39 a zřejmě již předtím i u Jindřicha 
z Logau.40 Vedle toho ale byla souběžně vydávána z říšské kanceláře i další privilegia, 
směřující do Slezska a nedoprovázená již analogickými akty české provenience.41

30 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III., s. 96.
31 NA Praha, fond SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 27r–30v. Majestát zmiňuje s odkazem na salbuch také 
PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 226, č. 727.
32 NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 465 (koncept byl původně datován 30. 8., následně 
předatováno na 8. listopadu); Tamtéž, fond SAL, inv. č. 8, kniha č. 22, fol. 173v–178r.
33 Originál majestátu je in: MZA Brno, fond G 196 – Rodinný archiv Daunů, sign. II 69, inv. č. 85, kart. 4; koncept 
a další související materiály jsou in: NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 505; text konceptu byl 
přepsán také do SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 207v–215v. Jak vyplývá z žádosti Bedřicha a Volfa Zikmunda, 
prezentované v české dvorské kanceláři 7. 11. 1615, původně byl český majestát vystaven jen pro ně a teprve na 
základě tohoto podání byl vystaven znovu a rozšířen na jejich bratrance Jiřího a Adama. NA Praha, fond SM, 
sign. S 209/V 39, inv. č. 3346, kart. 2313. Pro úplnost je na tomto místě třeba zmínit, že páni z Vlašimi se ovšem 
objevují již v seznamu starožitných panských rodů, který byl na Moravě intabulován v roce 1479. MATĚJEK, 
František (ed.): Moravské zemské desky, II: 1480–1566 : Kraj olomoucký. Brno 1948, kniha XII., s. 3–4, č. 2; 
KALINA, Tomáš (ed.): Moravské zemské desky, II: 1480–1566 : Kraj brněnský. Praha 1950, kniha XV. (XI.), 
s. 3–5, č. 2. Přesto řada z příslušníků rodu byla v 16. století považována za rytíře, což konstatoval již August 
Sedláček, srov. Ottův slovník naučný, XXVI. Praha 1907, s. 816–817.
34 NA Praha, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 512; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 
200r–204r.
35 Tamtéž, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 512; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 249r–253v.
36 Tamtéž, fond SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 275v–278v.
37 Tamtéž, fond ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 426; Tamtéž, fond SAL, kniha č. 22, inv. č. 8, fol. 279r–282r.
38 MZA Brno, fond G 196 – Rodinný archiv Daunů, sign. II 61, inv. č. 74, kart. 3 (originál).
39 Tamtéž, fond G 142 – Rodinný archiv Haugviců, sign. A 1, inv. č. 240, kart. 14 (vidimovaný opis z roku 1756). 
Ve fondu ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 512, jsou dvě nedatované Jindřichovy žádosti o vydání latinského 
majestátu z říšské kanceláře pro něj, jeho bratra Karla a bratrance Jana, Jiřího, Viléma a Václava.
40 ÖStA Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Reichsadelsakten, Allgemeine Reihe, sign. 
254.24, obsahuje intimaci o Jindřichově povýšení, datovanou 7. 1. 1604, tedy více než rok před vydáním 
majestátu z české dvorské kanceláře. Zmiňuje ji též FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 3, s. 156.
41 Dochován je např. originál povyšovacího privilegia pro Jáchyma Metycha z Čečova z 9. 9. 1605, jenž se
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Pokud jde o šlechtu českou (v užším, teritoriálním slova smyslu), je skutečně velmi 
nápadné, že z české dvorské kanceláře žádný majestát na panský stav pro příslušníky 
zdejších rytířských rodů nevyšel. Nejspíše z toho lze vyvozovat, že se sebevědomím české 
aristokracie se prostě neslučovalo, aby se panovník pokoušel autoritativnějším způsobem 
do jejího složení zasahovat; moravské stavy byly zřejmě v tomto směru přece jen poněkud 
uznalejší. Což mohlo být na druhou stranu zapříčiněno tím, že panovníci v zemi po celý 
raný novověk nesídlili a přisuzovali zdejším poměrům přece jen menší význam než českým. 
Jejich snaha vměšovat se do veřejných záležitostí byla tudíž méně intenzivní než v Českém 
království. Jinak řečeno, Habsburkové zřejmě chápali, že povyšováním českých rytířů listy 
vydanými českou dvorskou kanceláří by adresátům poskytli jen velmi problematický důkaz 
své náklonnosti, na Moravě naproti tomu toto nebezpečí nehrozilo.

V předbělohorském období tak byla do Čech vydána všeho všudy trojice majestátů 
na panský stav, a to výhradně prostřednictvím říšské kanceláře. První z nich obdržel 
český místokancléř Kryštof Želinský ze Sebuzína († 1606), který na sklonku 16. století, 
v době vakance kancléřského úřadu fakticky řídil českou dvorskou kancelář.42 Ačkoliv byl 
evangelického vyznání, získal si naprostou důvěru Rudolfa II., který také se znovuobsazením 
nejvyššího kancléřství nijak nespěchal. V době, kdy měl Kryštof kancelář na starost, obdržel 
24. února 1596 majestát, jímž byl prohlášen za svobodného pána a byl mu polepšen erb.43

Jestliže Želinský patřil navzdory svému dosti skromnému původu k nejvlivnějším 
představitelům české stavovské obce, nelze totéž rozhodně prohlásit o bratrech Jindřichovi 
Michalovi a Bernartovi Hýzrlích z Chodů, jež Rudolf II. prohlásil za říšské svobodné pány 
19. července 1611,44 tedy již poté, co pozbyl vlády v Čechách a zachoval si pouze víceméně 
bezobsažný titul císařský. Je ale pravdou, že Jindřich sehrál poměrně zajímavou úlohu 
v době vpádu pasovských (byl zároveň nejvyšším zbrojmistrem České koruny i komořím 
arciknížete Leopolda Pasovského), a po jeho krachu byl dokonce krátce vězněn, takže 
císařský majestát lze zřejmě chápat jako určitou formu satisfakce.

Konečně již v průběhu stavovského povstání vydal Ferdinand II. dne 12. září 1619 ve 
Frankfurtu nad Mohanem privilegium, jímž prohlásil za říšské svobodné pány Viléma, 
Zdeňka, Hertvíka, Jana Zdeňka a Jiřího Vratislavy z Mitrovic.45 V tomto případě šlo o krok 

 nachází v Zemském archivu v Opavě, ve fondu Slezský stavovský archiv v Opavě 1318–1850, sign. B VIII 1, 
inv. č. 744. Viz též MÜLLER, K.: Erbovní listiny, č. 6. FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 5, s. 131, uvádí pod 
uvedeným datem dvě privilegia, jedno pro Jana, Baltazara a Jiřího Metychy, druhé pro Jáchyma, přičemž obě 
označil za dokumenty vyšlé z české dvorské kanceláře. Dochovaný originál pro Jáchyma je ale jednoznačně 
říšské provenience.
42 Blíže zejména BOROVIČKA, Josef: Pád Želinského : Obsazení nejvyšších zemských úřadů v Čechách v letech 
1597–1599. Český časopis historický 28, 1922, č. 3–4, s. 277–304.
43 Koncept je in: ÖStA Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Reichsadelsakten, Allgemeine 
Reihe, sign. 388.46; zmiňuje ho též FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 4, s. 292. Vydání privilegia zmínil 
Mikuláš Dačický ve svých Pamětech, posunul však jeho vydání do roku 1597. REZEK, Antonín (ed.): Paměti 
Mikuláše Dačického z Heslova, I. Praha 1878, s. 190.
44 Vydání privilegia zmínil též FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 2, s. 203. Rudolfovo privilegium bylo 
pak  inzertováno do dalšího majestátu, jímž Ferdinand II. potvrdil 30. 3. 1626 oběma bratrům užívání titulu 
svobodných pánů i pro České království. Jeho originál se zlatou císařskou bulou je uložen in: NA Praha, fond 
ČDK, Listiny, inv. č. 149. Český překlad původního majestátu je také v edici Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů. 
Praha 1979, s. 280–282.
45 Originál je uložen in: SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, Rodinný archiv Vratislavů z Mitrovic, Dírná, 
sign. I A 3, inv. č. 3, kart. 1, koncept je uložen in: ÖStA Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv,
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krajně nestandardní, neboť v Čechách se Vratislavové těšili panskému stavu již od roku 
1607, kdy do něj byli (bez panovnického majestátu) přijati na zemském sněmu.46 Hlavním 
strůjcem vzestupu Vratislavů byl přitom v císařských vojenských službách osvědčený 
Vilém, kterému Ferdinand II. udělil ještě před Bílou Horou (15. února 1620) dokonce 
(říšský) hraběcí titul.47

Majestáty z české dvorské kanceláře byly nepochybně inspirované analogickou říšskou 
agendou, jejich struktura a skladba se zároveň do značné míry přibližovaly privilegiím 
nobilitačním, resp. erbovním.48 Narace ve svém obecném úvodu zdůrazňovaly správnost 
odměňování zásluh těch, kdo se vyznamenali chvalitebnými skutky a zásluhami, 
následovalo vztažení této teze na konkrétní adresáty privilegií. O nich se ale zpravidla 
pouze konstatovalo, že pocházejí ze starobylého rytířského rodu, vždy se náležitě chovali 
a prokazovali panovníkovi všelijaké, blíže nespecifikované služby, což bylo eventuálně 
vztaženo i na jeho předky. Konkrétní zásluhy však z majestátů ve většině případů odečíst 
nelze.49

Z hlediska právního významu majestátů jsou samozřejmě prvořadé jejich dispozice. 
Jejich formulace je na první pohled velmi sebevědomá. Recipienti byli podle nich 
jednostranným panovnickým rozhodnutím „vyzdviženi“ do řádu a stavu panského a bylo 
jim přiznáno užívání všech výsad a privilegií, jež příslušníkům vyšší šlechty v českých 
zemích příslušely, ať již obyčejově, nebo na základě psaného práva. Panovník zároveň 
přikazoval všem obyvatelům České koruny, aby adresáta listu a jeho legitimní dědice 
obojího pohlaví považovali za osoby stavu panského a podle toho se k nim chovali a žádným 
způsobem jim v užívání panského stavu nebránili.

Vedle samotného stavovského povýšení se v dispozicích některých majestátů objevilo 
i polepšení erbu, jež mělo hrát roli jakési vizuální upomínky na panovníkovu velkorysost. 
Nutno ovšem upozornit, že inovace rodové heraldické symboliky nebyla v žádném případě 
pravidelnou součástí majestátů, spíše naopak. S polepšením erbu se lze setkat v nejstarších 
majestátech z poloviny 16. století pro Tetoury z Tetova (1549), Pruskovské z Pruskova 
(1560) a Jana Tomáše ze Zvole (1567). Pouze Kropáčům z Nevědomí (1563) byl ponechán 
původní rodový znak. Všechny čtyři majestáty kromě toho explicitně zmínily právo nově 

 Reichsadelsakten, Allgemeine Reihe, sign. 465.3. Ověřený opis z roku 1625 je dále uchován in: NA Praha, fond 
ČDK, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 506. Opis privilegia lze nalézt též ve fondu SAL, kniha č. 32a, inv. č. 14, 
fol. 129v–134r. Znovu byl tento majestát Ferdinandem II. potvrzen z titulu českého krále v roce 1625 – viz NA 
Praha, fond ČDK, Listiny, inv. č. 147 (nezpečetěná pergamenová listina); Tamtéž, fond SAL, kniha č. 32a,  
inv. č. 14, fol. 134v–136r. FRANK, K. F.: Standeserhebungen, 5, s. 244, uvedl nesprávně, že povýšení v roce 
1619 bylo rozložené do dvou listin.
46 NA Praha, fond Desky zemské, sign. DZSt 52, fol. C 30r–C 30v. Srovnej rovněž STARÝ, M.: Rytíři, s. 271.
47 SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, fond Rodinný archiv Vratislavů z Mitrovic, Dírná, sign. I A 4, 
inv. č. 4, kart. 1; ÖStA Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, Reichsadelsakten, Allgemeine 
Reihe, sign. 465.4.
48 Říšské i české majestáty na panský stav čekají stále ještě na svou podrobnou diplomatickou analýzu, jakou 
publikoval v souvislosti s klasickými listy erbovními FIALA, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice 
(Znaky měšťanů Starého Města pražského v letech 1526–1618 ve světle salbuchů). Heraldická ročenka 1993, 
s. 8–19.
49 Výjimku představují např. majestát pro Jakuba st. Vojsku z Bogdunčovic, zdůrazňující adresátovo více než 
dvacetileté působení v úřadu královského prokurátora v Moravském markrabství, či pro Jankovské z Vlašimi, 
v němž je zmíněno, že Bedřich zastává úřad moravského hofrychtéře a na vlastní náklady se zúčastnil české 
korunovace císaře Matyáše.
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povýšených pánů a jejich potomků pečetit červeným voskem (Rotwachsfreiheit). Zcela jiný 
obrázek ovšem nabízejí majestáty z české dvorské kanceláře vydané v prvních dekádách 
17. století. O červeném vosku se v nich již vůbec nehovoří, zřejmě proto, že toto právo bylo 
dle dobového nazírání s příslušností k vyššímu šlechtickému stavu implicitně spojeno. Od 
Rudolfa II. se polepšení erbu dočkal pouze Kašpar Melichar z Rechenberku (1610), císař 
Matyáš pak stejnou poctu poskytl ještě Václavovi Molovi z Modřelic (1614) a Jankovským 
z Vlašimi (1615).50

Sankce nebyla ve většině listin specifikovaná a vyhrožovalo se pouze císařským hněvem 
a nemilostí. V majestátech pro bratry a strýce Pruskovské, Václava Mola z Modřelic a pro 
bratry a strýce Jankovské z Vlašimi se ale vedle toho objevila i konkrétní pokuta ve výši 
50 hřiven litého zlata za každé narušení subjektivních práv garantovaných majestátem, 
přičemž polovina pokuty měla připadnout adresátům (případně jejich potomkům), 
polovina královské komoře. Na druhou stranu se ale v listinách stabilně zdůrazňovalo, že 
privilegium nemá poškozovat jakákoliv práva dalších osob.

Každopádně stojí za povšimnutí, že text panovnických povyšovacích majestátů je velmi 
sebevědomý a evokuje představu, že rozhodnutí o tom, kdo bude, či nebude k vyšší šlechtě 
patřit, bylo cele v rukou císaře. Jestliže se v listinách hovoří o povýšení do panského stavu 
stejně jako o propůjčení všech práv, která panskému stavu příslušejí, a obyvatelé korunních 
zemí jsou pod hrozbou trestu vyzýváni, aby se k nově povýšeným osobám jako k pánům 
chovali, stěží to lze interpretovat jinak. V některých listinách se dokonce hovoří o vpuštění 
do stavu panského, což na první pohled odpovídá přiznání členství v panské stavovské 
korporaci. Ale jak již bylo řečeno výše, realita byla v Čechách a na Moravě úplně jiná.51 
Panovník rozhodně nebyl schopen stavovský vzestup obmyšleného zajistit. O členství 
rozhodoval panský stav zcela samostatně, a předložení majestátu tak mohlo jeho adresátovi 
maximálně zajistit nějaké ty „plusové body“ navíc.

Pokud jde o šlechtice moravské, z níže připojené tabulky (viz Příloha) je více než patrné, 
že lze opět shledat dosti značný rozdíl mezi poměry v 16. a 17. století. Za vlády Ferdinanda I. 
a Maxmiliána II. bylo nepsaným zvykem, že adresáti usilovali následně o přijetí do stavu 
panského v Čechách a díky tomu mohli jako příslušníci vyšší šlechty bez nesnází vystupovat 
i na Moravě.52 Naopak od počátku 17. století se již nikdo z povýšených Moravanů v Čechách 
přijmout nenechal a jejich aktivita směřující k začlenění do řad tradiční aristokracie se 
omezovala na samotné Moravské markrabství. Většina z nich ještě před Bílou horou do 
panského stavu skutečně pronikla, těm ostatním v tom zabránila pouze zdlouhavost 

50 Na tomto místě není sledován obsah privilegií říšských – polepšení erbu obsahuje například hned (nevydaný?) 
majestát pro Pavla Katarýna z roku 1599.
51 Bez dalších obstrukcí mohli naproti tomu adresáti majestátů zřejmě panského stavu užívat v prostoru 
dalších vedlejších korunních zemí, tedy Slezska a obou Lužic. Zdejší poměry nejsou ovšem příliš probádané 
a předběžně se zdá, že přinejmenším některá slezská knížata rovněž směřovala k modelu stavovského přijímání. 
Viz KNIEJSKI, Olgierd – SĘKOWSKI, Roman: Uchwały sejmiku powszechnego księstw opolskiego i raciborskiego 
w latach 1564–1678 (=Studia i teksty źródłowe z dziejów księstw Opolskiego i Raciborskiego, 5). Opole – 
Lubliniec 2015, s. 140, č. 4, s. 145; Tamtéž, č. 12, s. 161.
52 Výjimku představují pouze Kropáčové z Nevědomí, což lze hypoteticky dát do souvislosti s kvapně se blížícím 
koncem rodu, který vymřel v mužské linii již osm let po vydání povyšovacího privilegia, v roce 1571. Srovnej 
rodokmen, který sestavil PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové, s. 34, č. 60. Pokud jde o Jana Tomáše ze Zvole, 
ten se nechal v roce 1570 přijmout mezi pány jak v Čechách, tak z opatrnosti i na Moravě. K přijetí adresátů 
privilegií v Čechách s odkazy na prameny STARÝ, M.: Rytíři, s. 252–253, 255–256; přijetí Jana Tomáše ze Zvole 
na Moravě zachytil KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III., s. 36.
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příslušných procesů. V roce 1612 se totiž panský stav usnesl na nových pravidlech, jež 
chtěl při přijímání do svých řad uplatňovat. V nich se mimo jiné určovalo, že o přijímání 
smí hlasovat kvorum nejméně dvaceti dospělých a statky v zemi držících pánů a že na první 
žádost nemá být nikdo přijímán a má se nechat žádat podruhé, nebo třeba i vícekrát.53 
Tím se zkomplikoval stavovský vzestup šlechticů, jimž nechal majestát z české dvorské 
kanceláře vystavit císař Matyáš. Jak Bedřich a Volf Zikmund Jankovští z Vlašimi, tak 
Jindřich Zahrádecký ze Zahrádek sice o přijetí požádali (stejně jako Václav Vanecký 
z Jemničky, u něhož ale není známo, že by mu byl majestát na panský stav udělen), o jejich 
žádostech nebylo ale do vypuknutí stavovského povstání rozhodnuto.54 Jan z Drnovic pak 
zřejmě ani žádost vznést nestačil, neboť již v roce 1620 jako poslední svého rodu zemřel.55

Podobně jako na Moravě ani v Čechách neměly panovnické majestáty bezprostřední 
právní dopad, tím spíše, že byly expedovány z kanceláře říšské. V případě Vratislavů 
z Mitrovic navíc, jak již bylo zmíněno, směřovala listina ve prospěch šlechticů, o jejichž 
příslušnosti k vyšší šlechtě nebylo v Čechách v důsledku předchozího rozhodnutí zemského 
sněmu žádného sporu. Pokud jde o Hýzrly z Chodů, z memoárů Jindřicha Michala je 
patrné, že sám adresát chápal majestát od Rudolfa II. jako svébytnou formu prestižní 
odměny, rozhodně ale ne jako vstupenku do společnosti urozených pánů.56 K tomu, aby 
ji mohl společně s bratrem takto zúročit, mu zřejmě chyběly především patřičné konexe 
mezi vlivnými příslušníky panského stavu, na škodu mu také zřejmě bylo nepříliš šťastné 
vojenské angažmá v době pasovského vpádu. A tak v berním soupisu z roku 1615 figuruje 
Bernart Hýzrle sezením na Želibořicích mezi rytíři, v roce 1620 se pak ze stejného statku 
a nově získané Kněžmosti přiznávala jeho choť Anna.57 Také v konfiskačních materiálech 
je Bernart reflektován jako příslušník nižší šlechty.58 Pokud jde o Jindřicha Michala, ten 
v berních soupisech z počátku 17. století jako pozemková vrchnost nevystupuje. Statky 
zděděné v roce 1596 po strýci Janovi prodal obratem59 a také o vlastnictví statku Zálezly 
v prácheňském kraji dvakrát pro dluhy přišel.60 Každopádně ale k vzestupu Hýzrlů mezi 
vyšší šlechtu došlo až po Bílé hoře – v roce 1626 (30. března) potvrdil Ferdinand II. oběma 
bratrům užívání titulu svobodných pánů i v Českém království,61 o dva roky později 

53 KAMENÍČEK, F.: Zemské sněmy, III., s. 33–34, 751–752, č. 104.
54 Tamtéž, s. 37–38. V NA Praha, fond SM, inv. č. 3348, sign. S 209/Z 8 se dochovala žádost Jindřicha 
Zahrádeckého ze Zahrádek císaři o přímluvu k moravskému panskému stavu a na ni navazující koncept 
přímluvného listu, jenž měl být psán pro Jindřicha a jeho bratra Karla (původně v textu figurovali i další císařem 
povýšení příslušníci rodu, ti byli ale posléze škrtnuti). Koncept je datován 24. října 1615, podle kancelářské 
poznámky mělo být obdobně (in simile) psáno i pro pány Jankovské a Václava Vaneckého. Další poznámka po 
straně pak doplňuje, že finální přímluva pro pány Zahrádecké byla upravena až následujícího roku.
55 KOLÁŘ, Martin – SEDLÁČEK, August: Českomoravská heraldika [I] : Část všeobecná. Praha 1902, s. 129.
56 Viz Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, s. 279–282.
57 SEDLÁČEK, August (ed.): Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky 
učiněné. Praha 1869, s. 42, č. 20; PEŠÁK, Václav (ed.): Berní rejstříky z roku 1544 a 1620. Praha 1953, s. 49.
58 BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha 1882–1883, s. 204.
59 SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, XV. Praha 1927, s. 212, 217, 234.
60 Tamtéž, XI. Praha 1897, s. 277. Podle jím uvedených dat ale v roce 1615 Zálezly Jindřichovi patřily, což by 
znamenalo, že byl v rejstříku z toho roku vynechán nedopatřením.
61 NA Praha, fond ČDK, Listiny, inv. č. 149. Text původního majestátu Rudolfa II. z 19. 7. 1611 je inzertován. Pro 
zajímavost lze doplnit, že s titulem svobodného pána se Jindřich objevuje též v pase, vydaném Ferdinandem II. 
25. 5. 1619. V tomto případě ovšem celkem pochopitelně, neboť jde o dokument říšské provenience. NA Praha, 
fond SM, sign. H 41/37, inv. č. 1243, kart. 883.
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následovalo jejich uznání za starožitné pány, přičemž listina o tom, vydaná českou dvorskou 
kanceláří, byla opatřena zlatou pečetí.62

Diametrálně odlišný obrázek nabízejí naproti tomu archivní materiály vztahující se 
k rodové historii Želinských ze Sebuzína. Již v berním rejstříku z roku 1603 vystupuje 
Kryštofova manželka Magdalena Želinská z Hrušova mezi poplatníky stavu panského,63 
o rok později byl Kryštof zván na pohřeb Jáchyma Oldřicha z Hradce jako jeden z příslušníků 
stavu panského64 a lze uvést celou řadu dalších případů, kdy byli Kryštof a jeho synové 
zjevně počítáni k vyšší šlechtě. Na druhou stranu je ovšem takřka jisté, že ani příslušnost 
Želinských k panskému stavu se primárně neodvíjela od samotného panovnického 
privilegia, ale že právním titulem jejich stavovského vzestupu bylo přijetí panským stavem. 
Napovídá tomu i dochovaný koncept císařské přímluvy panskému stavu, datovaný 5. března 
1596, tedy prakticky vzápětí po vystavení majestátu.65

Bohužel, odpovídající deskové zápisy (relace o přijetí, Kryštofovo přiznání ke stavu) 
nebyly provedeny, a tak není jisté, kdy (a s jistotou ani, zda vůbec) k přijetí došlo. Když 
v březnu 1597 kupoval Kryštof od shora uvedeného Jindřicha Michala Hýzrleho Cholupice, 
uváděl se ve smlouvě s titulem svobodného pána,66 z toho ale nelze s jistotou vyvozovat, že 
už byl v té době příslušníkem panského stavu. Naopak, k opatrnosti nutí skutečnost, že v té 
době stále ještě zastával úřad místokancléře, který byl vyhrazen stavu rytířskému. Je totiž 
otázka, zda by mu byl mohl být ponechán, kdyby absolvoval formální přechod z nižšího do 
vyššího šlechtického stavu. Stavovské korporace si své mocenské pozice žárlivě střežily 
a vzpomenout lze v této souvislosti například velmi bohatého a vlivného rytíře Buriana 
Trčky z Lípy († 1591) – zatímco jeho méně významní příbuzní se za jeho života do panského 
stavu probojovali, on sám zůstal – aby se nemusel prestižního a výnosného úřadu vzdát 
– mezi rytíři a přijetí zprostředkoval v roce 1586 svým synům.67 Podobně u Želinského 
lze předpokládat, že teprve poté, co se vzdal v návaznosti na jmenování militantního 
katolíka Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic v září 1599 svého místokancléřského úřadu,68 
absolvoval náležitý přechodový rituál. Hypoteticky by se tak nejpravděpodobnějším 
momentem jevil sněm konaný na Pražském hradě na počátku roku 1600 (14.–24. ledna), 
znovu je ovšem nutno zopakovat, že přímé písemné doklady pro toto vročení nejsou známy.

Závěr

Výše nastíněná data a je rozvíjející úvahy je samozřejmě nutno chápat jako určitou dílčí 
rekapitulaci aktuálního stavu poznání, od níž se může odrazit další, nepochybně velmi 

62 Srovnej související materiály in: NA Praha, fond SM, sign. S 209/H 215, inv. č. 3333, kart. 2288.
63 MARAT, František (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův království českého z roku 1603. Věstník Královské 
české společnosti náuk : Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná. Praha 1898, s. 36. Znovu se, již jako vdova, 
objevila navzdory svému rytířskému původu mezi pány i v soupisu z roku 1620. PEŠÁK, V. (ed.): Berní rejstříky, 
s. 100.
64 KRÁL, Pavel: Pohřby posledních pánů z Hradce. In: Bůžek, Václav (ed.): Poslední páni z Hradce (=Opera 
historica 6). České Budějovice 1998, s. 447, Příloha 1.
65 NA Praha, fond SM, sign. S 209/Z 62, inv. č. 3348, kart. 2317.
66 NA Praha, fond Desky zemské, sign. DZV, fol. N 3v–N 4v.
67 NA Praha, fond Desky zemské, sign. DZSt 47, fol. L 4v–L 5v; STARÝ, M.: Rytíři, s. 258–259.
68 BOROVIČKA, J.: Pád Želinského, s. 303; STLOUKAL, Karel: Česká kancelář dvorská 1599–1608 : Pokus 
z moderní diplomatiky (=Rozpravy české akademie věd a umění, třída I., č. 76). Praha 1931, s. 110–111.
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žádoucí hlubší výzkum. Pro něj se otevírá celá řada perspektivních cest. Především by 
si ovšem zasloužily podrobnější diplomatický rozbor a souborné ediční zpřístupnění 
samy majestáty na panský stav, které byly šlechticům z českých zemí v předbělohorské 
epoše adresovány, a to jak z české, tak i z říšské kanceláře. Teprve jejich úplné soustředění 
a zmapování jejich vnějších i obsahových charakteristik (mnohem podrobnější, než jaké 
mohla nabídnout tato krátká studie) se může stát východiskem pro skutečně detailní 
analýzu problematiky „povyšování“ do panského stavu.

Již na tomto místě je ale možno znovu upozornit, že všechny prostudované písemnosti 
vedou k jasnému závěru, že bezprostřední právní význam císařských, resp. královských 
majestátů na panský stav byl v českém a moravském prostředí značně omezený, a to 
navzdory velmi sebevědomé dikci, jejíž původ je podle všeho třeba hledat ve starších 
listinách říšské provenience. Samotné vydání těchto privilegií zjevně nepostačovalo k tomu, 
aby byl adresát stavovskou společností vnímán jako příslušník vyšší šlechty. Zajímavý 
fenomén představuje poměrně razantní nárůst počtu majestátů vydaných na počátku 
17. století z české dvorské kanceláře. Jeho interpretace prozatím není jasná, za pozornost 
ale stojí, že tyto majestáty směřovaly prakticky výhradně na Moravu, přičemž jejich adresáti 
vesměs nevynikali ani majetkem, ani zásadním vlivem na řízení země. Interpretace tohoto 
jevu je dalším z významných úkolů ponechaných dalšímu výzkumu.

Příloha
Seznam šlechticů, kteří obdrželi v předbělohorské době majestát na panský stav z české 
dvorské kanceláře

Jméno Datum majestátu
Rok přijetí mezi 
pány v Čechách

Rok přijetí mezi 
pány na Moravě

Tetour z Tetova, Václav, Jan 28. 9. 1549 1549 –
Pruskovský z Pruskova, Jiří, Jan st.,  

Jan ml., Kašpar
16. 4. 1560 1562 –

Kropáč z Nevědomí, Jan, Bohuslav, Tas 2. 12. 1563 – –

ze Zvole, Jan Tomáš 2. 4. 1567 1570 1570

Vojska z Bogdunčovic, Jakub st. 4. 5. 1604 – 1606

Nekeš z Landeka, Václav 28. 7. 1604 – 1606

Morkovský ze Zástřizl, Bohuslav 4. 7. 1606 – 1606

Dubský z Třebomyslic, Vilém 22. 12. 1608 – 1612

z Rechenberku, Kašpar Melichar
3. 2. 1610
8. 11. 1611

– –

z Plavče, Jiří 30. 3. 1612 – –

Mol z Modřelic, Václav 8. 11. 1614 – 1618
Jankovský z Vlašimi, Bedřich, Volf 

Zikmund, Jiří, Adam
24. 10. 1615 – –

Zahrádecký ze Zahrádek, Jindřich, 
Karel, Jan, Jiří, Vilém, Václav

24. 10. 1615 (?)
7. 7. 1616

– –

Vojska z Bogdunčovic, Jan, Petr 26. 5. 1617 – 1618 (Petr)

z Drnovic, Jan 5. 6. 1617 – –
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Summary

Royal Elevations to the Noble Estate and their Significance from the View of the Czech Estates Prior 
to the Battle of Bílá Hora

In the years before the Battle of Bílá Hora, the structure of the estates within Czech society crystallised 
into a very stable state, wherein the origin of the individual essentially decided their options in life; 
nevertheless, there was still considerable room for social mobility. One of its manifestations was the 
accepting of knights into the noble estate, which took place on the premises of the Bohemian Land Diet. 
Concurrently, there is a sizable body of preserved royal and imperial decrees (either in their original 
form or in a transcript) that proclaim the addressee to be a noble, with all the privileges associated with 
this estate of the realm. These documents are festively conceived with very confidently worded diction. 
However, legal norms ratified in the late 1400s clearly stated that the ascension to the noble estate was 
bound not only to the consent of the monarch, but also to the consent of the estate itself. Also, the actual 
political and administrative practice of the 1500s led to a different outcome than what might have been 
inferred from the above-mentioned royal decrees – it was actually the assent of the nobles present in the 
representative body of the Diet that carried the decisive legal implications, the monarch‘s role was limited 
to a recommendation or the actual issuing of the royal decrees. The monarch was not an obligatory 
agent in the acceptance process, and in and of himself could not change the legal state of the addressee.
For Bohemian addressees, Habsburg rulers issued royal decrees of ascension through the Bohemian 
Court Office as well as the Imperial Court Office. The two offices did not greatly differ from each other 
and their structure was largely identical. Interestingly, nobles from the Kingdom of Bohemia were 
exclusively granted degrees of ascension from the Imperial Court Office, while nobles from Moravia 
typically received decrees from the Bohemian Court Office. There have also been cases of both decrees 
being issued, the Imperial followed by the Bohemian (as with the houses of Jankovský of Vlašim or the 
Zahrádecký of Zahrádky). The ascension to the noble estate was sometimes accompanied by further acts 
of grace, such as improving the noble‘s coat of arms, or granting the right to seal letters with red wax; this 
was, however, not the rule. Also, only some documents contain exactly stated fines that hd to be paid by 
anyone who would resist or not respect the holder of the decree in exercising the rights granted to them.
The key question was how the corporations of the nobles would react to such an act of ascension. As the 
accompanying table shows, these acts were mostly accepted by the Moravian nobles and for the holders, 
they represented a symbolic ticket into higher nobility. Only those that ascended shortly before the 
Bohemian Uprising could not use this opportunity. The associated lengthy legal process was to blame, 
compounded by a clause that was included in the Moravian land code in 1612 which stated that no one 
among the nobles could be elevated into the noble estate after the first request. It is worth mentioning 
that the first Bohemian addressees of the decrees issued by the Bohemian Court Office let themselves 
be recognised in Bohemia, which then had the corresponding legal implication in the Margraviate of 
Moravia as well. In the 1600s, when the majority of ascensions took place, this approach no longer 
occurred.
Prior to the Bohemian Uprising, Bohemian nobles were only issued with two decrees of ascension. 
Vice-Chancellor Kryštof Želinský of Sebuzín seems to have been elevated into the noble estate (although 
there is no recorded proof of this), and his family were, until their early extinction, considered as higher 
nobility. On the other hand, the Hýzrlov brothers of Chody were proclaimed Imperial Freiherren in 1611 
but they did not have the sufficient means and connections to capitalise on the imperial decree and only 
managed to work their way into the noble estate during the years after the Battle of Bílá Hora, at a time 
when the will of the monarch was of key importance and the consent of the noble corporations to accept 
new members was largely formalised. This also demonstrated that the significance of royal decrees of 
ascension issued prior to 1620 – important though they might have been in terms of significant social 
clout – cannot be overstated.


