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Ω	I.	ÚVOD

Zájem o dějiny a genealogii šlechty můžeme v českých zemích sledovat 
již od středověku, velký rozvoj potom studium dějin šlechty prodělalo 
v 16. století. Souviselo to samozřejmě s postavením aristokracie jako vlád-
noucí vrstvy tehdejší společnosti, humanistickou touhou po starobylos-
ti a vznešenosti rodu a z toho vyplývajícího intenzivního zájmu o dějiny 
šlechtických rodů. Obsáhlá díla Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Vác-
lava Březana tvoří dodnes jeden z hlavních zdrojů našich poznatků nejen 
pouze o předbělohorské šlechtě, ale o dějinách celého tohoto období. Stej-
ně tak Bohuslav Balbín nebo František Palacký věnovali šlechtě jako hybné 
síle společnosti zvýšenou pozornost. František Palacký využil poznatků 
získaných studiem historie a genealogie významných českých šlechtických 
rodů ve svém zásadním syntetickém díle o českých dějinách.
Velká práce na poli bádání byla vykonána v 19. století a v první polo-

vině 20. století zejména zásluhou Martina Koláře, Augusta Sedláčka či 
Josefa Pilnáčka, kteří dokázali shromáždit obrovské množství informací 
a zpřístupnit je širší veřejnosti. Ze získaných faktografických poznatků 
čerpáme základní údaje o historii šlechtických rodin často dodnes. Další 
historikové se zaměřovali především na zdůraznění individualit nejpřed-
nějších velmožů, na postižení jejich veřejného a politického působení. 
Z mnoha jmen historiků, kteří se intenzivně zaobírali rolí šlechty v našich 
dějinách, můžeme připomenout Josefa Pekaře, Františka Hrubého, Kami-
la Kroftu, Otakara Odložilíka, Zdeňka Kalistu, Josefa Zukala a další.
Česká poválečná historiografie dějiny šlechty jako téma poměrně 

zanedbávala. Větší pozornost byla věnována pouze období předbělohor-
skému, důraz byl kladen na hospodářskou stránku života aristokracie, 
ale dějiny šlechty v 17.–19. století, o století dvacátém ani nemluvě, stály 
především z ideologických příčin téměř zcela mimo badatelské zájmy. 
Zájem o hospodaření šlechty stál u zrodu zásadních prací historiků Fran-
tiška Matějka, Josefa Petráně, Josefa Války. Z konkrétních šlechtických 

/	 PŘÍSAHA	RYTÍŘSKÁ	MARKRABSTVÍ	MORAVSKÉHO

Moravský zemský archiv Brno. A 3 Stavovské rukopisy (1348–1951), inv. č. 44. Kni-
ha pánů rytířstva Markrabství moravského od roku 1628, f. 10.

„Na tom přísahám Pánu Bohu, Matce Boží a Všem Svatým, jakož jsou mne páni z rytíř-
stva, na mé ponížené vyhledávání, z jejich svobodné a dobré vůle, v stav svůj přijali, 
že od dnešního dne chci a mám řád a stav rytířský vedle obyčeje a práva Koruny české 
a země moravské velebiti, vedle jiných pánů z rytířstva ve všem slušném a spravedlivém 
státi, sám sebou i syny svými, aneb potom ode mne a od nich pořádně pošlými, až do 
třetího kolene pánům rodům rytířstva starožitným, v jich obyčejích nepřekážeti, ani se 
nad nimi vejšiti, nýbrž se k nim všelijak, jak k bohatému tak chudému chovati. Pokudž 
bych pak proti tomu neb co nenáležitého před sebe bral, jak jsou moc měli mne svobodně 
mezi svůj stav přijíti, tak zase budou moci mne z prostředku svého, a z knih rytířských 
dáti vymazati. Tak mi Pán Bůh pomáhej, Matka Boží Všickni Svatí. Amen.“
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rodů byla značná pozornost věnována např. Rožmberkům, ale vcelku 
lze konstatovat, že u většiny českých a moravských šlechtických rodů 
dodnes postrádáme kompletní zpracování jejich dějin, v lepším případě 
zpracování moderní. V posledních letech bylo na poli bádání o šlechtě 
vykonáno mnoho záslužného. Stačí připomenout jména jako Josef Vál-
ka, Jaroslav Pánek, Václav Bůžek, Tomáš Knoz, Marie Koldínská, Petr 
Maťa a mnozí další. Na knihkupeckých pultech se objevila nová a na 
důkladném studiu pramenů založená díla o jednotlivých šlechtických 
rodech, jako je např. vynikající práce Petra Vorla o Pernštejnech, ediční 
řada nakladatelství Lidové noviny zaměřená na české a moravské šlech-
tické rody, podobná řada nakladatelství Veduta, knihy o Kinských, Bavo-
rech ze Strakonic, pánech z Holštejna a pánech z Dobrušky a z Opo-
čna a množství větších či menších článků. Určité atraktivity tématu bylo 
však bohužel často využito čistě komerčně k vydávání prácí, jejichž auto-
ři pouze více či méně zručně opisovali z děl starších, z Ottova slovníku 
naučného, z Gothajských almanachů atp.
Sám jsem se o nedostatečném stavu bádání na tomto poli přesvěd-

čil při psaní této knihy, když jsem mnohdy velmi pracně sháněl detail-
ní informace o některých méně známých šlechtických rodech a musel 
vystačil s literaturou napsanou v 19. století, která často podává pou-
ze velmi stručné a někdy nepřesné vylíčení historie jednotlivých rodů. 
Kolik neznámých a překvapivých údajů zůstává dosud skryto v nespo-
četných šlechtických rodinných archivech, archivních sbírkách a dalších 
archivních fondech, není snad třeba ani dodávat. A je třeba připome-
nout, že nejen pro prostou šlechtickou genealogii, ale především pro 
poznání skutečné role šlechty ve společnosti.
S ohledem na tyto skutečnosti se jedním ze základních cílů mojí 

práce stalo kompletní a přesné postižení historie a genealogie jednoho 
šlechtického rodu, v mém případě rodu Bukůvků z Bukůvky, od konce 
14. do konce 20. století. Domnívám se, že pouze přesná znalost dějin 
jednotlivých vybraných rodů nám umožní vytvořil si přesnější pohled na 
českou šlechtu jako celek a zbavit se tak některých dodnes přežívajících 
klišé a omylů. Stejně tak kritické zpracování zajistí, abychom nesklouzli 
k nekritické glorifikaci šlechty, nýbrž dokázali realisticky zhodnotit její 
význam a úlohu ve společnosti od nejstarších počátků přes období nej-
většího vlivu a rozvoje až po ústup po roce 1848, resp. definitivně po 
roce 1918. Její roli v některých případech veskrze pozitivní, v jiných nao-
pak negativní. Rod Bukůvků je z mnoha hledisek vhodným objektem, 
na kterém se dají dobře vysledovat proměny, kterými procházela šlechta 

v naší historii. V tomto konkrétním případě šlechta nižší, která se tepr-
ve na počátku 18. století dostává mezi vyšší šlechtu.
Bukůvkové byli původem z východních Čech pocházející rod, který 

na konci 15. století odchází na Moravu, aby zde prodělal nejprve výraz-
ný společenský a majetkový vzestup, ale následně také do jisté míry úpa-
dek, přinejmenším majetkový. Rod jazykově český, nábožensky česko-
bratrský, se zřetelnými znaky moravského zemského patriotismu, který 
se od poloviny 17. století postupně mění v rod ryze katolický a jazykově 
německý. Ve století devatenáctém, poté co ztrácí poslední zbytky své-
ho pozemkového majetku, se výrazně uplatňuje v úřednických a vojen-
ských službách. Přestože poslední příslušníci rodu již na Moravě nemají 
žádné pozemkové vlastnictví, své svazky se zemí nikdy zcela nezpřetr-
hají. I když je úřední nebo vojenské povinnosti přivádějí na různá mís-
ta monarchie i do zahraničí, na Moravu se znovu vracejí. Rod vymírá 
po přeslici roku 1952 a po meči o rok později.
Pojednání o rodu Bukůvků z Bukůvky předchází stať věnovaná rytíř-

skému stavu v Čechách a na Moravě v raném novověku, která tak tvoří 
jakýsi obecný vysvětlující úvod do problematiky nižší šlechty v 16.–18. sto-
letí s přesahy do období předchozího i do 19. a 20. století. Součástí jsou 
i čtyři stručné medailony rytířů, jež názorně ukazují možnosti realizace, 
které doba a společnost členům nižší šlechty nabízela. Záviselo již pouze 
na nich, na jejich schopnostech, zda a jak je dokázali využít.

Mé poděkování za pomoc, cenné rady a připomínky při práci patří doc. To- 
máši Knozovi, dr. Zdeňku Házovi z Historického ústavu Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity, velkému znalci historie šlechtických rodů 
† ing. Aloisi Ernestovi z Prostějova, Jaromíru Hrubému-Gelenj, dr. Zdeňku 
Doubravskému z Vlastivědného muzea v Šumperku, dr. Haně Jordánko-
vé z Archivu města Brna, mgr. Vladimíru Ševčíkovi a dr. Zdeňku Pokludo-
vi, řediteli SOkA ve Zlíně. Za vstřícnost, s níž mi bylo umožněno studi-
um písemných i obrazových pramenů, bych rád poděkoval pracovnicím 
a pracovníkům Moravského zemského archivu v Brně, Zemského archivu 
v Opavě a v Olomouci, Národního archivu v Praze, Archivu Národního 
muzea v Praze, Národního památkového ústavu v Brně, Státního okres-
ního archivu v Šumperku a Státního oblastního archivu v Plzni, poboč-
ka Nepomuk. Zvláštní poděkování patří p. Bohumíru Němcovi za vydání 
této knihy a v neposlední řadě mé manželce Andrei a dětem Valentýnce 
a Ondrovi, kterým bych chtěl tuto knihu věnovat.

Vladimír Březina
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/	 II.	RYTÍŘSKÝ	STAV	V	ČECHÁCH	
A	NA	MORAVĚ	V	RANÉM	NOVOVĚKU

/	 1. RYTÍŘSKÝ	STAV	V	ČECHÁCH	A	NA	MORAVĚ	
V	RANÉM	NOVOVĚKU

Česká šlechta raného novověku nikdy nebyla jednolitou, homogenní 
společenskou skupinou, ale právě naopak, jednalo se o velmi složitě 
strukturovanou společenskou vrstvu představovanou na samém vrcho-
lu skupinou aristokratů z nejvýznamnějších panských rodů a na dru-
hé straně množstvím drobné, často zcela nemajetné šlechty. Rytíři tvo-
řili nepominutelnou část svobodného šlechtického obyvatelstva, svým 
majetkem ani společenským postavením se sice zpravidla nemohli rov-
nat nejbohatším panským rodům, ale stejně tak se výrazně odlišovali 
od zbytku svobodného obyvatelstva, šlechty služebné, erbovníků, dvo-
řáků, nápravníků atd. Termín rytíř měl samozřejmě jiný význam ve stře-
dověku, jiný v raném novověku a jiný v 19. století. Pokud ve středověku 
se pod pojem rytířství zahrnoval soubor rytířských ctností spojených 
s urozeností, ctí, věrností a dodržováním závazných norem chování 
a jednání, pak v raném novověku se význam slova rytíř a rytířský stav 
poněkud proměnil. Minimálně od 16. století představoval rytíř přísluš-
níka nižší šlechty, tento termín postupně navíc zcela vytlačil všechna 
ostatní pojmenování nižších šlechticů, jako byli zeman, vladyka a panoš. 
Ani pro raněnovověké rytíře nebyly ještě rytířské ctnosti zcela prázdným 
pojmem. Označení rytíř a rytířský stav pak překonala i období pobělo-
horské spojené se zaváděním říšské titulatury a přetrvala až do zániku 
šlechtických titulů v roce 1918. Rytíři 19. století již neměli se středově-
kými rytíři společného téměř nic, i když možná přece jen. Dlouhodobá 
věrná služba v armádě, stejně jako získání vysokého vyznamenání zaklá-
daly nárok na povýšení do šlechtického stavu. Nobilitace však v tomto 
období bylo možné dosáhnout také za úspěchy na poli vědy, politiky, 
kultury či ekonomiky a na přelomu 19. a 20. století měl šlechtický titul 
před svým jménem leckterý bohatý podnikatel, významnější politik či 
úředník, vědec, spisovatel a samozřejmě vysoký důstojník rakousko- 

-uherské armády. Obecně však nižší šlechtické tituly postupně ztrácely 
na ceně a stávaly se především prestižní záležitostí.

Česká šlechta se stavovsky a sociálně vymaňuje ze skupiny svobodného 
obyvatelstva někdy ve druhé polovině 12. století, od století třináctého 
se nám pak postupně objevují první jména šlechticů, pánů i rytířů, zná-
me jejich majetek a díky zachovaným pečetím i erby. Již v tomto obdo-
bí vlastní tito šlechtici některé menší pozemkové majetky, ale stále ještě 
určuje jejich společenské postavení především služba panovníkovi jako 
správních, soudních a vojenských úředníků. Výrazná změna nastává až 
v souvislosti s postupnou kolonizací pohraničních území Čech a Mora-
vy, kdy zde zvlášť schopní jedinci zakládají rozsáhlé ucelené domény. 
Je to také období, kdy dochází k vnitřní diferenciaci šlechty a kdy se ze 
svobodného a šlechtického obyvatelstva vyhraňuje tzv. panská šlech-
ta, která potom hraje po několik následujících století rozhodující roli 
v dějinách Čech i Moravy. Ve 2. polovině 13. století si představitelé nej-
významnějších panských rodů staví uprostřed svých postupně se konsti-
tuujících domén kamenné hrady, jimž podle dobové módy dávají němec-
ká jména a po kterých se následně nazývají. Přemyslovští panovníci se 
těmto tendencím, zejména stavbám pevných šlechtických hradů až do 
konce 13. století dost intenzivně bránili, ale nakonec bez úspěchu. Již 
od 13. století tak propůjčovali panovníci šlechtě její nově získané majet-
ky do plného vlastnictví, včetně pravomocí nad poddanými. Šlechta si 
následně pojišťuje svá dominia zápisy v zemských deskách, kde jsou evi-
dovány nejen koupě a prodeje svobodných šlechtických statků, ale také 
směny, věna, odkazy atd. Základem postavení, práv a suverenity české 
šlechtické obce se stávají inaugurační listiny krále Jana Lucemburské-
ho (roku 1310 pro Čechy a 1311 roku pro Moravu).
Se jmény prvních příslušníků drobné šlechty se v pramenech čas-

těji setkáváme ve 14. století, ale jejich společenské postavení, majet-
ky i vliv jsou naprosto nicotné ve srovnání s poměrně malou skupinou 
starožitných panských rodů. Snahy o vytvoření nějaké právní hranice 
oddělující striktně vyšší a nižší šlechtu (pány a rytíře) můžeme sledo-
vat také již od 14. století, ale definitivně dochází k tomuto oddělení až 
na počátku 16. století. V období před vypuknutím husitských válek se 
vnější rozdíl mezi vyšší a nižší šlechtou nejvýrazněji projevoval v ofici-
ální titulatuře pánů a nižších šlechticů. Urozenost, stará rodová tradi-
ce, velký pozemkový majetek, zastávání důležitého úřadu, to vše jsou 
atributy, jež má mít člen starého panského rodu. Nižší šlechtici, rytíři, 
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zemané, vladykové či panoši prozatím většinu z toho postrádají, ne-
jsou dostatečně urození, jejich rodová historie je krátká nebo ji vůbec 
neznají, úřady zastávají jen výjimečně. Postupně se však i pro ně stává 
hlavním znakem příslušnosti k urozencům vlastnictví statku zapsaného 
v zemských deskách. Nižší šlechta sama byla, jak částečně plyne z před-
chozího textu, skupinou vnitřně velmi pestrou, přičemž musíme mít na 
paměti, že termíny vyšší a nižší šlechta jsou až novodobé výtvory histo-
riků. Obecně lze říct, že rytíři, zemané i vladykové si byli svým význa-
mem i urozeností téměř rovni, lišili se však ve způsobu, jak své postave-
ní a zejména šlechtický titul získali. Z tohoto hlediska stál nejvýše rytíř, 
jenž obdržel šlechtický titul a erb za zásluhy na bitevním poli a byl také 
patřičným způsobem panovníkem na rytíře pasován. Zeman byl šlech-
tic, který v zemi žil po dlouhou dobu, vlastnil nějaký menší statek, nebyl 
pasován na rytíře, ale ani nebyl vůči nikomu ve služebném postavení. 
Vladyka zase držel určitý pozemkový majetek, nebyl však pasován na 
rytíře a většinou sídlil na venkovském dvoře. Panoši se naproti tomu 
nacházeli na zcela jiné stavovské úrovni. Jelikož nevlastnili žádný svo-
bodný pozemkový majetek, museli vstupovat do služby vyšší šlechty. 
Z řad panošů vzešla například většina pozdějších známých husitských 
vojenských hejtmanů.
Rozdíly byly také v oslovení, zatímco rytíř měl být oslovován „Uro-

zený a statečný rytíř“, pak vladyka nebo zeman jako „Urozený vlady-
ka, resp. zeman“ a panoš jako „Slovutný panoš“. V tomto směru došlo 
na počátku 16. století k podstatnému zpřesnění a zjednodušení titula-
tury nižší šlechty. Od této doby tak tvoří panský stav pouze páni a stav 
rytířský rytíři a vladykové, přičemž označení vladyka v průběhu let také 
postupně mizí. Naopak se objevují některé jiné kategorie obyvatelstva, 
jež bývají někdy nesprávně mezi příslušníky rytířského stavu zařazová-
ni. Jedná se zejména o erbovníky, nobilitované měšťany atd. Josef Macek 
charakterizoval ve své knize o českých dějinách za vlády Jagellonců nižší 
šlechtu jako „nehomogenní společenskou vrstvu urozenců a privilegovaných 
obyvatel Českého království, kteří nejsou ani členy panského stavu, nejsou obda-
řeni městským právem a přitom nejsou poddanými zatíženými povinnostmi 
dávek peněžních či naturálních, anebo dokonce robotou“. Pouhý zisk erbov-
ního listu, tzn. erbu a přídomku, ještě nezakládal žádná práva a jeho 
držitel zůstával stále členem svého dosavadního stavu, tzn. např. měšťa-
nem, i když se honosil erbem. Docházelo tak k situacím, kdy erbovní 
měšťan z poddanského města, který se chlubil vznešeným přídomkem 
a skvělým erbem, musel poníženě žádat svou vrchnost o propuštění 

z poddanství. Teprve po přijetí do rytířského stavu byl ostatními rytíři 
pokládán za sobě rovného. Od 16. století pomalu stoupají počty osob 
úředníků, vojáků, vědců, obchodníků, které získaly erb a predikát jako 
odměnu za své služby panovníkovi.
Řádný šlechtický původ a rod bylo třeba dokázat, a to erbem otce 

a matky a dále erby otcovy a matčiny matky, přičemž nejdůležitějším byl 
erb otce. Pokud otec nebyl šlechticem, potom ani jeho potomek nebyl 
šlechtického původu, i když třeba ostatní tři erby šlechtickými byly. Něk-
teré šlechtické rody v průběhu staletí zchudly a na svůj urozený původ 
téměř zapomněly. Ani v tomto případě však o své šlechtictví nepřišly, 
a jestliže je patřičným způsobem dokázaly, byly přijaty zpět do šlech-
tické obce. Osoba z rytířského stavu mohla být ovšem také svého šlech-
tictví zbavena, např. pokud se oddávala nešlechtickému zaměstnání, 
nevedla ctnostný život nebo úmyslně zlehčovala svůj stav.
Po skončení husitských válek se situace nižší šlechty v Čechách a na 

Moravě mění. Zatímco v Čechách získávají rytířské rody, zejména díky 
svým vojenským aktivitám v předchozím období, pevné místo v zem-
ských orgánech po boku rodů panských, na Moravě byly poměry přece 
jen poněkud jiné. V Čechách se v nových podmínkách schopným nižším 

/  Dopis Judity
  z Hrádku z roku 
  1577, ve kterém 
  prosí Jetřicha Pod- 
  statského z Prusi- 
  novic o příspěvek
  na zakoupení 
  kožichu.
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šlechticům, původně většinou panošům a zemanům, otvíraly nové mož-
nosti k dalšímu všestrannému vzestupu, ať již společenskému, majetko-
vému nebo obojímu. Na tomto místě stačí připomenout rytířské rody 
Mrzáků z Miletínka, Kostků z Postupic, Smiřických ze Smiřic, Trčků 
z Lípy a další. Rytířský stav zaujal pevné místo jak na českém zemském 
sněmu v rámci samostatné kurie, tak postupně pronikají jeho příslušní-
ci do některých zemských úřadů. Společné politické i ekonomické zájmy 
vytvořily v Čechách z vyšší a nižší šlechty poměrně semknutou skupinu, 
jak se to nejzřetelněji projevilo v době sporů mezi stavy a městy o právo 
na vaření piva, trhy a mílové právo na počátku 16. století.
Na Moravě se postavení nižší šlechty po skončení husitských válek 

vyvíjelo poněkud odlišně. Zde si po celé 15. století zachovaly dominant-
ní postavení starožitné panské rody (z Boskovic, z Cimburka, z Kravař, 
z Kunštátu, z Lomnice, z Valdštejna aj.), které ovládaly zemský sněm, 
soud a také veškeré zemské úřady. Představitelé těchto starých boha-
tých panských rodin jsou v tomto období skutečnými politickými repre-
zentanty země, nositeli moravského zemského vědomí. Drobná šlechta 
sice tvoří tzv. druhou kurii na zemském sněmu, ale její vliv je zanedba-
telný. Velký rozdíl mezi Čechami a Moravou byl také v početním stavu 
rytířských rodů, resp. osob, kdy na Moravě dochází během 15. století 
k značnému úbytku drobné šlechty a zároveň se vymezuje skupina sta-
rých rytířských rodů. Ke změnám v postavení moravské nižší šlechty 
dochází na přelomu 15. a 16. století. Již v devadesátých letech 15. století 
pronikají rytíři do moravského zemského soudu a získávají první úřady, 
ale až dohoda z roku 1493 určila, že zemský soud má tvořit 20 soudců, 
14 z panského a 6 z rytířského stavu. Rytíř, který chtěl zasedat na zem-
ském soudu, musel pocházet ze starého rytířského rodu, vlastnit des-
kový statek a nesměl být ve služebném postavení. Na počátku 16. století 
pak došlo také k definitivnímu rozdělení zemských úřadů, kdy panské-
mu stavu připadly úřady zemského hejtmana, nejvyššího komorníka 
a nejvyššího sudího a stavu rytířskému úřady podkomořího, nejvyššího 
písaře a dvorského sudího (hofrychtéře), který byl také hlavou rytířské 
kurie na zemském sněmu. V Čechách se uskutečnilo definitivní rozdě-
lení zemských úřadů již v roce 1497, rytířský stav měl od této doby prá-
vo obsazovat úřad nejvyššího zemského písaře, podkomořího, purkra-
bího Hradeckého kraje a jednoho purkrabího karlštejnského, pánům 
příslušel úřad nejvyššího purkrabího, nejvyššího hofmistra, maršálka, 
nejvyššího komorníka, sudího zemského, nejvyššího kancléře a druhé-
ho purkrabího karlštejnského.

Stejně  jako  ve  2.  polovině 
15.  století u šlechty  vyšší  také 
u nižší šlechty sílí postupně sna-
hy o její uzavírání a přesnější 
vymezení vůči zbývajícím soci-
álním skupinám, zejména vůči 
měšťanům a jiným svobodným 
obyvatelům. Časem zcela zanika-
jí původní pojmenování panoš, 
zeman a konečně i vladyka a pro 
příslušníka nižší šlechty zůstá-
vá pouze jediné označení, rytíř. 
Podmínkou toho, aby byl šlech-
tic právoplatným členem stavov-
ské obce, mohl zasedat na zem-
ském sněmu a zastávat zemské 
úřady, nebyl pouze zisk šlechtic-
kého titulu a erbu. Nezbytným 
předpokladem bylo přijetí za čle- 
na panského nebo rytířského sta- 
vu, pokud se jednalo o cizince, 
byla procedura  ještě složitější 

a bylo nutné nejprve požádat stavy o přijetí za obyvatele země a získání 
obyvatelského práva (inkolátu). Pouze držitel svobodného deskového 
statku, který obdržel inkolát a byl přijat do svého stavu, získával plná 
politická práva člena stavovské obce království nebo markrabství. Žádos-
ti o přijetí do rytířského stavu se podávaly na zemských sněmech nebo 
při zasedání zemského soudu a rytířská kurie následně o žádosti roz-
hodovala. V Čechách i na Moravě přistoupily v 16. století oba šlechtic-
ké stavy, panský i rytířský, na ještě složitější rozdělení, tentokrát uvnitř 
každého z těchto stavů, na rody „starožitné“ (např. v roce 1500 bylo 
v Čechách 47 starožitných panských rodů) a „novožitné“. Za starožit-
ný byl považován pouze ten šlechtický rod, který mohl dokázat své pan-
ské, resp. rytířské předky do třetího kolena. Nově přijatý panský či rytíř-
ský rod, resp. jedinec byl považován za „novožitného“ a teprve po třech 
generacích mohli potomci požádat o přijetí mezi rody „starožitné“. 
Nejednalo se pouze o jakousi reprezentativní záležitost, jelikož pouze 
členové starožitných panských a rytířských rodů měli plná stavovská 
práva a mohli zastávat jak zemské úřady, tak působit jako zemští soudci. 

/  Nejvyšší hofrychtéř Markrabství 
  moravského Bernard Drnovský 
  z Drnovic na Rájci a hradě Kou- 
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