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Jan Županič 
 
Neznámý rytíř Wácslaw Wladiwoj Tomek* 

 
 
Dominantou vyšehradského hřbitova je bezesporu Slavín, společná 

hrobka nejzasloužilejších mužů a žen českého národa. Začalo se zde po-
hřbívat na samém počátku 20. století a po své smrti roku 1905 sem byl ulo-
žen i Wácslaw Wladiwoj Tomek. Návštěvník Vyšehradu si jeho jméno mů-
že přečíst na centrální desce mezi řadou jiných, neméně slavných osob. Je 
zde ale uvedeno ve formě, která není širší veřejnosti příliš známa – na epi-
tafu stojí: Wácslaw W. rytíř Tomek. A otázka, kterou se zabývá tento pří-
spěvěk, zní: Byl Tomek skutečně rytířem nebo jde o pozdější fabulaci?  

Nejprve je třeba konstatovat, že Tomek zemřel a na Vyšehradě byl 
pohřben roku 1905, tedy více než desetiletí před vznikem Československé 
republiky. V této době, za vlády císaře Františka Josefa I., ale nebylo mysli-
telné, aby někdo svévolně použil (byť na svém epitafu) šlechtického titulu, 
který mu nenáležel. Dopustil by se totiž trestného činu označováného jako 
Adelsanmaßung,1 jenž byl trestán pokutou ve výši od 20 do 100 zlatých nebo 
vězením v trvání tří až 14 dnů. V opakovaném případě narostl trest na po-
kutu 100 až 1000 zlatých nebo vězení od 14 dnů do jednoho měsíce. 
U Tomka by z důvodu smrti k odsouzení pochopitelně nedošlo, trestána by 
však byla osoba, která by na náhrobek nechala nápis umístit. Je zajímavé, 
že zákon neperzekvoval pouze neoprávněné užití šlechtictví, ale i opačný 
případ. Protože v monarchii tvořil šlechtický titul neoddělitenou součást 
část jména a na šlechtictví se smělo rezignovat jen s panovníkovým souhla-
sem, bylo jeho neužívání v úředním styku také trestné. Tím se myslely 
nejen zápisy v matrikách a v jiných oficiálních dokumentech, ale víceméně 
povinné bylo také užívání šlechtických titulů na donačních předmětech 
a rodinných náhrobcích.  

Sečteno a podtrženo, Tomek rytířem být musel, otázkou je, kdy a jak 
se jím stal. I přesto, že jeho jméno ve všech inventářích a publikovaných 
soupisech rakousko-uherských šlechticů chybí (důvody zmíníme později), 

                                                 
* Tato studie vznikla v rámci postdoktorského grantu Grantové agentury České republiky 

č. 409/03/P012: „Nová šlechta“ v Čechách (1867–1918). 
1 K otázkám rakouského šlechtického práva nejpodrobněji Reinhard BINDER-

KRIEGLSTEIN: Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adelsrechts der 
cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter besonderer 
Berücksichtigung des adeligen Namensrechts, Frankfurt am Main 2000, zde s. 130–140. 
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je datum nobilitace známé. V Tomkově pozůstalosti se totiž dochoval dopis 
z 19. prosince 1898, kterým mu c. k. dvorní rada a policejní ředitel v Praze 
Janota oznamuje, že jej císař nejvyšším rozhodnutím ze 30. listopadu 1898 
povýšil do rytířského stavu.2 Pokud tedy víme, že W. W. Tomek nobilito-
ván skutečně byl, pak zbývá odpovědět na otázku, proč není tato epizoda 
života slavného historika známa? Důvody jsou pravděpodobně hned dva. 

Prvním byl rozporuplný přístup české společnosti k nobilitě jako ta-
kové. Velmi dobře známé je váhání Františka Ladislava Riegra,3 který titul 
svobodného pána přijal až po šestnácti letech, i postoj Františka Palackého, 
jenž baronát odmítl. Vůdce moravských Čechů Alois Pražák získal za svou 
práci na Stremayerových jazykových nařízeních a za další zásluhy 29. červ-
na 1882 řád Železné koruny I. třídy, na jehož základě byl krátce nato pový-
šen do stavu svobodných pánů.4 Valně mu to neprospělo na popularitě ani 
v Čechách ani na Moravě, naopak mu bylo vytýkáno, „že pluje bezvýhradně 
ve vodách vládních, vlastně Taaffových, který ujišťoval stále Němce, že nechce 
vládnouti proti nim, že jeho ministersterstvo je úplně nestranné, opírající se hned 
o tu, hned o jinou stranu, a že nechce býti ministrem pravice.“5  

Přijetí šlechtického titulu v české plebejské společnosti nebylo pro 
předáky národního života rozhodně nic jednoduchého. Dcera Františka 
Ladislava Riegra Marie napsala krátce poté, co její otec získal v červnu 1881 
za zásluhy o vybudování českého Národního divadla řád Železné koruny 
II. třídy, s nímž byla spojena možnost nobilitace: „Já byla velmi zarmoucena 
a plakala takřka celé půldne, ježto se nyní obávám, že otec […] bude žádati o ba-
ronství. I z jeho dřívějších výroků soudím, že ta věc není nemožna a trápím se tím 
nad míru.“6 Ještě výmluvnější jsou slova, která si zapsala o několik dní poz-
ději: „Mluvila počátkem července s Riegrem o řádu. Řekla mu, že jí to je nemilé, 
protože se to stalo v době, kdy národu nic nedali. Kdyby dali národu i vůdci, bylo 

                                                 
2 Janota W. W. Tomkovi, 19.12.1898. Archiv Národního muzea, fond V. V. Tomek (dále jen 

ANM, Tomek), kart. 1. 
3 Robert R. NOVOTNÝ: Nobilitace Františka Ladislava Riegera. Z Českého ráje a Podkrkonoší 

13, 2000, s. 93–120. 
4 Nobilitován byl 9.9.1882. Koncept listiny je uložen v Národním archivu, fond Ministerstvo 

vnitra Vídeň, Šlechtický archiv (dále jen NA, ŠA), kart. 39. Rytíři I. třídy řádu Železné ko-
runy získávali automaticky hodnost tajných radů, rytíři II. třídy mohli požádat o pový-
šení do stavu svobodných pánů a rytíři III. o udělení titulu rytíře. K povýšení docházelo 
zdarma (tzv. bez taxy). Statuten für den Oesterreichisch-kaiserlichen Orden der Eisernen Krone 
vom 1. Jänner 1816, § 21. (Tento paragraf byl zrušen nejvyšším rozhodnutím z 18.7.1884, 
inkorporovaným do řádových statut jako 4. dodatek 20.9.1884.)  

5 František KAMENÍČEK (ed.): Paměti a listář Dra Aloise Pražáka, Díl 1, Praha 1926, s. LXIX.  
6 Jan HEIDLER (ed.): Příspěvky k listáři Dra Frant. Lad. Riegra, Díl 2, 1872-1903, Praha 1926, list 

č. 376, s. 147.  
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by to v pořádku. Ale takto jest to oddělování vůdce od národa.“ Rieger na tyto 
výtky reagoval následovně: „Já bych nerad žádal a jestli mi to bude možno, 
raději se tomu vyhnu; jestli mi ale Taafe přímo řekne: »Udělejte to, císař si to žá-
dá«, co mám pak dělati?“7 Pro bližší vysvětlení je třeba podotknout, že Marie 
Červinková-Riegrová a její otec napsali zmíněné věty krátce po chuchel-
ských výtržnostech z června 1881, které se staly celorakouskou aférou 
a vedly k další eskalaci česko-německého napětí. 

Sám Rieger se pokusil z této neřešitelné situace dostat jiným způso-
bem a s pomocí renomovaných historiků i soukromých genealogických 
badatelů se snažil potvrdit zprávy, které se v rodině tradovaly a podle kte-
rých měli Riegrové pocházet ze šlechtické rodiny zchudlé během 17. stole-
tí.8 Jeho snaha však vyšla naprázdno a Rieger baronát přijal až o řadu let 
později.9 Vztah české společnosti k podobným vyznamenáním se ovšem 
roky příliš nezměnil. O tom svědčí i slova historika Josefa Kalouska, která 
si roku 1897 připsal na dopis, jímž mu František Ladislav Rieger děkoval 
za gratulaci k udělení baronátu: „Neměl jsem z toho baronství pravého potěšení, 
obávaje se, že nepřátelům Riegrovým v Čechách dána tím vydatná zbraň do ruky 
proti němu a že vůbec u Čechů proto propadne v úctě. Hledímť i sám na morav-
ského Pražáka od té doby, co se stal baronem, jako na pannu po pádu.“10 Syn Fran-
tiška Ladislava Riegera Bohuš dokonce považoval otcovu nobilitaci za ka-
tastrofu a domníval se, že „Badeni povýšil Riegra na barona, aby ho učinil 
v politice české nemožným“.11 Riegerův zeť Albín Bráf byl tak rozhořčen, že 
v dopise tchánovi do Malče toto vyznamenání ani nezmínil a později na něj 
s Bohušem Riegerem naléhal, aby „dalo se jakési prohlášení do novin, kterým 
by se mírnila vina přičítaná Riegrovi při tom povýšení“.12 I Josef Kalousek při-
znával, že jeho gratulace k baronátu „byla jen visitce docela kratinká a nešla mi 
tak ze srdce, jako dřívější o málo gratulace k padesátiletému jubileu doktorské-
mu“.13  

Právě gratulace představují zajímavý ohlas veřejnosti a vypovídají 
o jejím názoru na to či ono jubileum či vyznamenání. W. W. Tomek byl 

                                                 
7 Tamtéž, list č. 386, s 152. 
8 R. R. NOVOTNÝ: Nobilitace Františka Ladislava Riegera, s. 96–98; Jan ŽUPANIČ: Nobilitace 

českých elit v Rakousko-uherské monarchii. In: František Ladislav Rieger a česká společnost 
2. poloviny 19. století, Semily 2003, s. 187–188.  

9 12.5.1897. Koncept listiny viz NA, ŠA, kart. 40.  
10 Kalouskův přípis na Riegrově listu z 24.6.1897, in: J. HEIDLER (ed.): Příspěvky k listáři, list 

č. 1220, s. 537. 
11 Tamtéž, list č. 1220, s. 538.  
12 Tamtéž.  
13 Tamtéž, list č. 1220, s. 537. 
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roku 1898 nejen povýšen na rytíře, slavil i své 80 narozeniny. V jeho po-
zůstalosti, uložené dnes v Archivu Národního muzea, se k těmto dvěma 
událostem dochovala celá řada listů, pohledů i telegramů. Zatímco blaho-
přání k narozeninám je několik desítek, zejména obsáhlých gratulačních 
listů a dlouhých telegramů, blahopřání k nobilitaci se většinou omezují na 
zaslání navštívenky s připsaným textem typu XY „dovoluje si za příčinou 
Nejvyššího povýšení do stavu rytířského co nejupřímněji blahopřáti“14 a někdy 
také bez něj. Obsáhlejší gratulace došly většinou jen z oficiálních míst – od 
ministerského předsedy, prezídia Společnosti Musea království Českého, 
Zemského archivu apod. Poměrně dlouhé jsou ovšem listy, které bychom 
snad nejlépe charakterizovali jako blahopřejné žádosti. K nobilitaci přál 
W. W. Tomkovi i jakýsi Antonín Tomek, roznašeč novin u Emanuela Ne-
pomuckého v Táboře. Ke svému dopisu nezapomněl připsat, aby mu no-
vopečený rytíř „laskavě něčím pomoci ráčil, jsem tedy Vašnostin bratrovec a jen 
z toho práva dovoluji sobě Vašnosti obtěžovati. Mám zde arci zaměstnání 
v novinářském ústavu, to mi ale nevynáší tolik, bych mohl rodinu vyživit; proto se 
obracím na Vás Vaše Vysokoblahorodí s prosbou, by jste mi dle možnosti něčím 
pomohl. Jsem syn po Václavu Tomkovi, mistru krejčovském zemřelém v Táboře.“15 

Příliš hovorné nejsou bohužel ani Tomkovy deníky, jejichž závěrečná 
část byla před časem nalezena ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy. 
Jediná poznámka o nobilitaci pochází ze 2. prosince 1898 a ničím se nevy-
myká z obvyklých zápisů předchozích dnů: „2. prosince. +11/2 [oC]. Zpráva 
v novinách o rytířství; telegrafické blahopřání hrab[ěte] Fran[tiška] Thuna, minis-
tra presidenta, a jiných min[istrů]; odpo[ledne] v 5 h[odin] valná hromada slav-
nostní akademie“.16 To bylo vše, co Tomek napsal o největším vyznamenání, 
kterého se mu v životě dostalo.  

Druhý a možná ještě závažnější důvod obecného nepovědomí Tom-
kovy nobilitace vězí svou podstatou v samotném charakteru slavného his-
torika a novopečeného rytíře. Stinné stránky slavných osobností nejsou 
veřejnosti obvykle známy a Tomek zde není žádnou výjimkou. Tento velký 
muž údajně patřil mezi osoby s velmi spořivou náturou, které se jen nera-
dy loučí s těžko vydělanými penězi. Ovšem nobilitace byla věc velmi ná-
kladná a stála tisíce zlatých. Taxy za povýšení se sice od roku 1840 nezmě-
nily, vzhledem k inflaci tak byla cena za udělení jednotlivých šlechtických 
                                                 
14 Např. blahopřání c. k. dvorního rady a profesora na české univerzitě Dr. Aloise Zuckera, 

nedatováno [1898], in: ANM, Tomek, kart. 16. 
15 Dopis Antonína Tomka, nedatováno (1898), ANM, Tomek, kart. 1.  
16 Zápis ze 2.12.1898. Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů, i. č. 7851 (deník W. W. 

Tomka). Za odbornou pomoc a informaci o existenci deníku děkuji Dr. Haně Svatošové 
(Archiv hl. města Prahy). 
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titulů na počátku 20. století ve srovnání s polovinou století 19. přibližně 
poloviční,17 přesto však šlo o sumu, která nebyla zanedbatelná. Příčinou 
byla i skutečnost, že při udělení vyššího šlechtického stupně (např. baroná-
tu nebo rytířství) bylo třeba zaplatit i za stupně přeskočené, čímž částka 
výrazně narostla.18 To byl také jeden z důvodů, proč měl Bohuš Rieger 
strach z otcovy nobilitace. Obával se, že podal „žádost písemnou, pak prý by 
musil platit taxy, které by činili 6000 zlatých a kde prý by je vzal!“19 Od poloviny 
19. století ale bylo stále častější povyšování „mit Nachsicht der Taxen“, tedy 
s odpuštěním poplatků, a toto privilegium se týkalo i W. W. Tomka. Taxa 
za povýšení ovšem nebyla jedinou sumou, kterou musel nobilitovaný 
uhradit. Kromě ní zde byl poplatek za udělení predikátu a dále tzv. Dip-
lomausfertigungsgebühr – částky, které se v žádném případě neodpouštěly. 
Zatímco poplatku za predikát20 bylo možné se jednoduše vyhnout tím, že 
se o něj nepožádalo, taxa za diplom se platit musela. Nepříjemné na celé 
věci bylo, že se Diplomausfertigungsgebühr zvyšoval podle uděleného titu-
lu.21 Zatímco prostí šlechtici platili na konci 19. století za majestát 165 zla-
                                                 
17 Zajímavé srovnání výše tax i s přepočtem na euro podle stavu ze srpna 1999 nabízí 

R. BINDER-KRIEGLSTEIN: Österreichisches Adelsrecht, s. 120. Taxy za povýšení ovšem 
byly v Rakousko-Uhersku nižší než v jiných státech, např. v Prusku – viz Harald von 
KALM: Das preußische Heroldsamt (1855–1920). Adelsbehörde und Adelsrecht in der preu-
ßischen Verfassungsentwicklung, Berlin 1994, s. 74. 

18 Viz R. BINDER-KRIEGLSTEIN: Österreichisches Adelsrecht, s. 120; též Matouš TALÍŘ: 
K dějinám rakouského taxovnictví, Díl 1–2, Praha 1906–1912 (příslušné ceníky ve 2., zvláštní 
části, s. 10–23). Taxa za povýšení do rytířského stavu činila 1575 zl., ale protože Tomek 
nebyl šlechticem, musel by bez nejvyšší milosti zaplatit i 1050 zl. za obyčejné šlechtictví, 
celkem tedy 2625 zl.  

19 J. HEIDLER, Příspěvky II., list č. 1220, s. 538. 
20 Šlo o 10 % z taxy za povýšení, u rytířů tedy 157 zl. 50 kr. 
21 Pro srovnání uvádím poplatky za diplom vyměřené při roku 1840 a poplatky z počátku 

20. století. R. 1840: knížata 1500 zl. konvenční měny, hrabata 220 zl., svobodní pánové 170 
zl., rytíři 150 zl. a šlechtici 120 zl.; r. 1914: knížata 3240 K, hrabata 550 K, sv. pánové 440 
K, rytíři 400 K a šlechtici 330 K; r. 1918: knížata 3240 K, hrabata 1520 K, sv. pánové 1060 
K, rytíři 850 K a šlechtici 600 K. Je jistě pochopitelné, že zhotovení knížecího diplomu 
(obvykle kaligraficky napsaného, vázaného v kůži a zdobeného zlatem a emailem) bylo 
nákladnější než obyčejnější, v červeném či fialovém plátně vázané majestáty nižších 
stupňů šlechtictví. Deseti, resp. později pětinásobný rozdíl mezi cenou knížecího a šlech-
tického diplomu je však příliš vysoký. Stejně tak je zarážející cenový rozdíl mezi diplo-
mem rytířským a šlechtickým, protože oba byly prakticky totožné. Vývoj výše tax 
(zejména rozdíl mezi lety 1914 a 1918) jasně ukazuje, že úředníkům šlechtického odboru 
ministerstva vnitra nešlo o kvalitu, ale jen o peníze. Zatímco se poplatek za knížecí dip-
lom nezměnil, Diplomausfertigungsgebühr u ostatních šlechtických stupňů (jejich udílení 
bylo během války mnohem častější než dříve) se zvýšil dvakrát až třikrát. Ministerští 
úředníci tak návázali na tradici svých předchůdců z dvorské kanceláře, kteří krátce před 
státním bankrotem roku 1811 žádali císaře o povolení, aby jim byl poplatek za diplom 
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tých, Tomek jako rytíř musel počítal s výdajem ve výši 200 zlatých, a při-
tom se jeho listina od šlechtické nijak nelišila. K této částce navíc bylo nutné 
přičíst dalších 5 zlatých za kolky a další peníze na zaplacení erbovního ma-
líře. Bez uhrazení těchto tax nemohl s vydáním diplomu počítat, protože 
šlechtický odbor ministerstva vnitra si své věci velmi pečlivě hlídal. Kance-
lářské poplatky totiž představovaly hlavní pramen tzv. Corbony, vedlejšího 
příjmu rozdělovaného mezi jednotlivé úředníky podle jejich postavení 
a věku bez ohledu na to, zda tyto osoby měly s vyhotovováním diplomů 
něco společného. Je pochopitelné, že zájem úředníků na zhotovování ná-
kladných nobilitačních listin byl mimořádný.22 

Tím, že W. W. Tomek o vydání majestátu nepožádal, rytířem být sice 
nepřestal (zásadní bylo panovníkovo nejvyšší rozhodnutí),23 ale zaměst-
nance šlechtického odboru c. k. ministerstva vnitra rozhodně nepotěšil. 
Musel navíc počítat s řadou omezení: kromě zmíněného dopisu od praž-
ského policejního ředitele neměl žádné další potvrzení svého stavu 
a nemohl užívat ani erb, protože ten byl udělován jen prostřednictvím zpe-
četěného, císařem a ministrem vnitra podepsaného majestátu.24 Protože byl 
bezdětný a titul po něm neměl kdo zdědit, zřejmě mu tato skutečnost ani 
nevadila, ale zato pozdějším badatelům notně zkomplikoval život. Šlech-
tické záležitosti spravoval šlechtický odbor ministerstva vnitra, jehož ar-
chiv, v současnosti uložený ve vídeňském Allgemeines Verwaltungsarchiv, 
ale dodnes nemá podrobný inventář a vyhledávat v něm je možné pouze 
podle konceptů expedovaných listin. Tím, že si slavný historik žádnou lis-

                                                                                                                            
placen jen v mincích (tj. ve zlatě nebo stříbře) nebo papírových penězích trojnásobné 
hodnoty, tedy tak, aby byla pokryta inflace. Srov. Andreas CORNARO: Nobilitierungen 
ohne Diplom und Ausfertigungsgebühr, in: Scrinium, Heft 43, Wien 1990, s. 127–129.  

22 Úředníci často neváhali k dosažení cíle (objednávky listiny) použít psychologického nátla-
ku. 18.8.1915 např. oznámili Dr. Karlu rytíři Tobischovi, který rytířský titul získal nejvyš-
ším rozhodnutím ze 4.3.1912, že vyhotovení diplomu “liegt nicht allein im Interesse der zur 
Evidenthaltung der inländischen Adelsgeschlechter berufenen Behörde, sondern auch im Interesse 
der begnadeten Familie selbst. Erst im Diplome wird der genaue Umfang der Adelskorrolarien des 
Geschlechtes, insbesondere dessen Recht zur Führung eines eigenen Wappens, umschrieben”. To-
bisch se nechal přesvědčit a listinou ze 16.10.1915 získal erb a predikát von Labotýn. All-
gemeines Verwaltungsarchiv Wien (dále jen AVA), Adelsarchiv, Karl Tobisch, Rit-
terstand (von Labotýn) 1912/15. 

23 To se ovšem týkalo jen šlechtických titulů získaných na základě nejvyššího císařského 
rozhodnutí. U systematizovaného šlechtictví – důstojníků po 30 resp. 40 letech služby, 
držitelů řádů Sv. Štěpána, Leopoldova a Železné koruny (jen do roku 1884) a držitelů vo-
jenského řádu Marie Terezie, kteří chtěli získat baronát (rytířský a od roku 1895 šlechtic-
ký titul získali po obdržení řádu automaticky) – docházelo k udělení šlechtictví až pro-
střednictvím císařem podepsaného diplomu. 

24 A. CORNARO: Nobilitierungen, s. 134. 
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tinu vystavit nedal, po sobě dokonale zametl stopy a učinil svou vlastní 
nobilitaci téměř neobjevitelnou. Teprve po dlouhém hledání se zde podaři-
lo najít25 jeden jediný list papíru s krátkým textem: „Výtah z Wiener Zeitung 
ze 2. prosince 1898. Jeho c. a k. apoštolské veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnu-
tím ze 30. listopadu tohoto roku milostivě udělit bez taxy rytířský stav členovi 
panské sněmovny, vládnímu radovi a univerzitnímu profesorovi na odpočinku 
z Prahy Dr. Václavu Vladivoji Tomkovi.“26 Zatímco tyto řádky jsou vyvedeny 
krasopisně, na okraji listu se krčí ledabylá poznámka: „Nota Bene – nenechal 
si vystavit diplom“ (viz obr.). Papír pak byl založen snad na samé dno šlech-
tického archivu, aby tam zůstal déle než sto let. Informace o Tomkově nobi-
litaci tak téměř zmizely z povrchu zemského.27 Jistě – odpouštět a zapomí-
nat je lidské, ale úředníci rakouského ministerstva vnitra, úředníci, které 
český historik odmítnutím listiny připravil o peníze, nezapomínali nikdy.  

                                                 
25 Neocenitelná byla v tomto případě pomoc pomoc bývalého vedoucího šlechtického archi-

vu AVA dvorního rady Dr. Michaela Göbla, kterému tímto ještě jednou děkuji.  
26 AVA, Adelsarchiv, Wenzel Wladiwoj Tomek, Ritterstand 1898.  
27 Důvodem je nepochybně i skutečnost, že k nobilitaci W. W. Tomka došlo při příležitosti 

padesátého výročí nástupu Františka Josefa na trůn a je tedy pouze jedním z nespočetné 
řady vyznamenání. Jak vyplývá z materiálů panovníkovy kabinetní kanceláře, byl při té-
to příležitosti osmi osobám udělen titul svobodného pána, devíti osobám rytířský (z Čech 
ale jen jediné, t.j Tomkovi) a 21 osobám prosté šlechtictví. Snad z důvodu vysokého po-
čtu vyznamenaných nejsou ocenění uvedeni jmenovitě a Tomkovo jméno je možné najít 
pouze v indexu k roku 1898. Viz Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Kabinettkanzlei, 
4184/1898 a Index 1898. 
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Der unbekannte Ritter Wáclaw Wladiwoj Tomek 
Zusammenfassung 

 
Am 30. November 1898 wurde der tschechische Historiker und Poli-

tiker Wáclaw Wladiwoj Tomek von Kaiser Franz Josef I. in den Ritterstand 
erhoben. Obwohl es zu dieser Nobilitierung tatsächlich kam, ist sie kaum 
bekannt. Der Grund dafür ist höchstwahrscheinlich die Tatsache, dass 
W. W. Tomek das Adelsdepartement des k.u.k. Außenministeriums nie um 
die Diplomausfertigung ersuchte. Seine Handlungsweise kann mehrere 
Motive gehabt haben. Er war kinderlos, was bedeutete, dass niemand sei-
nen Titel ererben konnte und darüber hinaus war er sprichwörtlich spar-
sam. Die Diplomausfertigung war nämlich relativ kostspielig, und die Ge-
bühr für selbige wurde immer höher. Der Grund dafür war, dass die Dip-
lomausfertigungsgebühr unter einzelne Angestellte der Adelsabteilung 
nach deren Stellung und Alter verteilt wurde, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie direkt mit der Diplomausfertigung etwas zu tun hatten oder nicht. Der 
zweite Beweggrund des Verzichts auf die Diplomausfertigung dürfte bei 
Tomek auch das kühle Verhältnis der tschechischen Gesellschaft zur Be-
lohnung der Verdienste der nationalen Vordermänner mit Adelstiteln ge-
wesen sein. 


