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Nobilitace žen v Rakouském císařství*

Jan Županič

O 
ženách-šlechtičnách toho již bylo napsáno mnoho. Během předchozích 
několika desetiletí se objevila řada studií, které významným způsobem 
rozvinuly gendrové téma i v této oblasti historického bádání. Stranou 

větší pozornosti ale dosud stály ženy jako příjemkyně šlechtického titulu, či 
krátce řečeno: nobilitované ženy. S výjimkou poměrně krátkých článků Rudolfa 
Granichstaedten-Czervy, Wolfganga Kotze a heraldické dílčí studie Michala 
Göbla, dosud chybí rozsáhlejší práce k tomuto problému.1 Autor si neklade za 
cíl na tomto krátkém prostoru tento nedostatek napravit. Následující stránky 
představují jen rekapitulaci jeho dosavadního výzkumu a možná východiska 
pro další řešení této nepochybně velmi zajímavé otázky. 

*  Svůj článek bych rád věnoval nejen váženému panu prof. Jiřímu Malířovi, ale také památce 
pozoruhodné ženy, mé dlouholeté přítelkyně, kamarádky a spolupracovnice Jany Rathsa-
mové (1972–2008), II. tajemnice velvyslanectví České republiky v Polsku, které se krátce 
před dokončením této studie, 5. 11. 2008, nepodařilo dokončit jízdu z Varšavy do Prahy. – 
Tato studie vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky č. 404/06/0810 Nová 
šlechta v českých zemích v 18.–19. století.

1 Granichstaedten-czerva, Rudolf: Geadelte Frauen. Monatsblatt Adler, Zeitschrift für Gene-
alogie und Heraldik, März/April 1954, 8. Heft, s. 104–106; týž: Ein Amtsadel für Frauen in 
Österreich. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, 4. (XVIII.) Bd., September/Okto-
ber 1957, s. 167; Kotz, Wolfgang: Ein Amtsadel für Frauen in Österreich. Adler. Zeitschrift für 
Genealogie und Heraldik, 4. (XVIII.) Bd., März/April 1957, s. 121–122; Göbl, Michael: Die 
Frau und das Wappen im Hl. Römischen Reich und der Habsburger-Monarchie, [online]. c 2007, 
[cit. 31. 10. 2008]. Dostupné z:< http://oktogon.at/Goebl/frauenwappen.htm>.



664 Jan županič

Není jistě třeba zdůrazňovat, že po uzavření manželství získávala žena 
automaticky stav svého muže2 a to i v případě, že ten byl nobilitován až po 
sňatku. Tento stav byl běžný i předcházejících staletích a roku 1811 jej zakotvil 
paragraf 92 Všeobecného občanského zákoníku.3 Ten stanovoval, že žena zís-
kává prostřednictvím svého muže jeho jméno a práva jeho stavu. Termínem 
„stav“ se přitom nerozumněl jenom stav právní, ale také jeho tituly, včetně 
šlechtických.4 Později náleželo manželce také manželovo občanství a měla 
nárok i na jeho další privilegia, včetně titulu Excelence.5 Tento postup byl 
natolik zažitý, že se o ženách jako příjemkyních titulu vůbec nemluvilo v no-
bilitačních listinách.6 

Tato pravidla platila jak v případě titulů dědičných, tak udílených jen ad 
personam.7 Žena si vyvdaný šlechtický titul zachovala i po manželově smrti, 
pokud se ale znovu neprovdala. Totéž platilo pro ženy, jejichž manželé byli 
na základě výroku soudu titulu zbaveni. Díky tomu někdy docházelo ke ku-
riózním situacím. Pokud se totiž v takovém manželství před rozsudkem naro-
dily děti, náležel jim samozřejmě titul a postavení otce, ale potomci narození 
až po vynesení rozsudku již na šlechtictví neměly právo. Odnětí šlechtictví 
ženě takové důsledky nemělo, protože se tento krok týkal jen její osoby – ni-
koli manžela ani dětí, byť se narodily až po vynesení rozsudku.8 

2 Jedinou výjimku představovaly sňatky morganatické, kdy jeden z partnerů náležel k vysoké 
šlechtě, zatímco druhý ke šlechtě nižší či k měšťanstvu. Protože zvyklosti podunajské mo-
narchie ale institut morganatického sňatku neznaly, docházelo k podobným případům jen 
mimo její území (přestože inkriminovaným osobám často udílel nové tituly rakouský císař) 
nebo se týkaly habsbursko-lotrinského rodu. Francouzské císařovně a vévodkyni z Parmy 
Marii Luise zůstalo její postavení zachováno i po sňatcích s Adamem hrabětem Neippergem 
(1821) a Karlem hrabětem Bombellesem (1834), ovšem její manželé se nadále museli spokojit 
jen se svými hraběcími tituly. Synovi Marie Luisy z manželství s Adamem Neippergem, 
Vilému Albrechtovi hraběti Montenuovo (jeho jméno bylo překladem otcova predikátu do 
italštiny) byl ale 13. 8. 1864 udělen rakouský knížecí titul. Viz Österreichisches Staatsarchiv, 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv (dále jen AVA, AA), Wilhelm Albrecht Graf 
von Montenuovo, Fürstenstand 1864. Viz též níže.

3 „Die Gattin erhält den Namen des Mannes und genießt die Rechte seines Standes…“ Cit. dle: § 
92 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, [online]., [cit. 1. 11. 2008]. Dostupné z:<http://
alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?apm=0&aid=jgs&datum=10120003&zoom=2&sei-
te=00000287&x=18&y=10>.

4 Granichstaedten-czerva, R.: Geadelte Frauen, s. 104.
5 Jeho užívání bylo v Rakousku vyhrazeno tajným radům a španělským grandům. 
6 Listina obsahovala jen formulaci: „…ihm [míněn nobilitovaný] sammt seinen ehelichen Nach-

kommen den Fürsten-/Grafen-/Freiherren-/Ritter-/Adelstand zu verleihen und zu gestatten.“ 
7 Šlechtictví ad personam se v Rakousku neudílelo (výjimku představovaly církevní úřady 

spojené s držbou knížecího titulu) a týkalo se tedy jen titulů udělených Napoleonem I. jako 
králem italským, jež byly později v monarchii konfirmovány jako osobní šlechtictví. Celkově 
ale bylo v rakouské Itálii potvrzeno jen velmi málo titulů z napoleonské éry. Např. v Benát-
sku šlo jen o dvacet případů. Srov. županič, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství. Praha 2006, 
s. 71. 

8 binder-KrieGlstein, Reinhard: Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des Adel-
srechts der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik 
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Zajímavý problém nastával při nobilitaci tchána ženy, jejíž manžel již 
zemřel. Titul pochopitelně náležel i všem jeho dětem i vnukům po mužské 
linii, ale nikoli snaše, které by příslušel jen v případě, že by byl její muž ještě 
naživu. Pokud měla šlechtictví získat i ona, bylo nezbytné požádat o svolení 
panovníka a k nobilitaci pak došlo přenesením titulu. 

Takový byl případ Rudolfa Rohrera (1838–1914), poslance moravského 
zemského sněmu, prvního náměstka purkmistra města Brna a prezidenta br-
něnské obchodní a živnostenské komory, jenž nejvyšším rozhodnutím z 24. 
února 1914 získal rytířský titul. Tím byli nobilitování i všichni jeho manželští 
potomci, včetně dětí jeho zemřelého syna Rudolfa mladšího (1864–1913), ge-
nerálního ředitele otcových tiskařských závodů v Brně. Na pozůstalou vdo-
vu Margaretu rozenou Krackhardtovou ale bylo šlechtictví přeneseno teprve 
zvláštním císařovým svolením, které bylo zvlášť zmíněno v nobilitační listi-
ně.9

V jiném ohledu ale rovnost pohlaví neexistovala. Přenesení titulu manžel-
ky-šlechtičny na manžela nebylo stejně automatické jako v opačném případě 
a mohlo k němu dojít jen s panovníkovým svolením a většinou v případě, 
že rod vymíral. Tak tomu bylo i v případě Josefa rytíře Ettenreicha10 (1800–
1875), který 18. února 1853 zachránil život císaři Františku Josefovi a byl zato 
povýšen do rytířského stavu.11 Protože neměl mužské dědice, přenesl vděč-
ný panovník bez okolků 13. června 1854 titul na jeho zetě, c. k. nadporučíka 
2. ženijního pluku Roberta Neumanna (1825–1880) s tím, aby se nadále psal 
rytíř Neumann-Ettenreich. Výjimečně také mohlo z nejvyšší císařské milosti 
dojít k přenesení titulu ženy na jejího chotě i v případě, že její rod dále trval. 
S tímto privilegiem se můžeme setkat v případě Alfreda rytíře Friese, zetě 
vlivného moravského politika Alfreda von Skene, jež byl roku 1909 za své zá-
sluhy o stát povýšen do stavu svobodných pánů.12 Manžel jeho dcery Lucie, 
Alfred rytíř Fries, přitom srovnatelných úspěchů nedosáhl. Ovšem roku 1910, 
kdy na něj byl přenesen baronát, byl vlivným státním úředníkem, sekčním 

unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts. Frankfurt am Main 2000, 
s. 239–265; županič, J.: Nová šlechta, s. 369–370. Granichstaedten-czerva, R.: Geadelte Frauen, 
s. 106. 

9 Listina byla vydána 30. 4. 1914. AVA, AA, Rudolf Rohrer, Ritterstand 1914. 
10 K jeho osobě: WurzbacH, Constant von: Biographisches Lexicon des Kaiserthum Österreich. Bd. 

4. (místo a rok vydání?), s. 291. 
11 23. 4. 1853. AVA, AA, Joseph Ettenreich, Ritterstand 1853. Zde i přenesení titulu. 
12 Ve Skeneho nobilitačním aktu je zdůrazněno, že roku 1905 hrál vůdčí roli při uzavření mo-

ravského paktu. Zastupoval také moravské velkostatkáře v poslanecké sněmovně říšské 
rady a od roku 1883 byl poslancem moravského zemského sněmu za velkostatkářskou kurii. 
Řadu let také působil jako viceprezident zemské kulturní rady a roku 1900 se stal jejím pre-
zidentem. Baronát mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 2. 3. 1909 a diplomem ze 3. 4. 
1909 – dále jen 2. 3. (3. 4.) 1909. AVA, AA, Alfred von Skene, Freiherrnstand 1909 
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šéfem na ministerstvu vnitra, a navíc pocházel ze staré šlechtické rodiny, což 
také mohlo hrát svou roli.13

Rakouské právo ale nepočítalo s jednou věcí: co dělat v případě, kdy byla 
nobilitována žena sama. Přitom k této situaci docházelo stále častěji. Na prv-
ním místě je třeba zmínit ženy, které byly do šlechtického stavu povýšeny 
v důsledku zásluh svého zemřelého manžela. Takové případy jsou poměrně 
obvyklé a to zejména v případě vdov po důstojnících, kteří padli při plnění 
svých povinností. Za vlády Františka Josefa byli totiž vojáci řády odměňová-
ni také in memoriam a pokud byl s takovým vyznamenáním spojen nárok 
na systematizované šlechtictví,14 panovník obvykle pozůstalým umožňoval 
o titul požádat. Tímto způsobem získala baronát Maria Theresia Mumbová 
z Mühlheimu s dcerami, vdova po plukovníkovi Ferdinandu Antonu Mum-
bovi z Mühlheimu, který byl za své hrdinství v bitvě u Solferina posmrtně 
vyznamenán řádem Železné koruny II. třídy.15 Na konci existence monarchie 
se dokonce setkáváme s případy, kdy byl šlechtický titul udělen i vdovám po 
důstojnících, kteří měli nárok na šlechtictví za odsloužená léta.16 

V některých případech je možné říci, že k udělení šlechtictví ženám došlo 
z důvodů kurtoazních. V první řadě šlo o samozřejmě o manželky arcivévo-
dů, i když vzhledem k přísným rodinným zvyklostem k tomu během celé 
existence Rakouského císařství došlo jen ve třech případech. První předsta-
vuje manželka arcivévody Jana (1782–1859), jenž se se roku 1823 oženil s dce-

13 Předkem rodu měl být Ulrich Friess (též Fries), würzburský kronikář, který byl roku 1471 po-
výšen do starého říšského šlechtického stavu. Jeho údajnými potomky byli Johann, který se 
jako úředník bamberského biskupa roku 1599 usadil v korutanském městě Wolfberg a roku 
1606 se stal skutečným kancléřem korutanských panství biskupa z Bamberku, a jeho syn Se-
bastian, radní a měšťan ve Wolfbergu v Korutanech. K přenesení baronátu spolu s povolení 
psát se „von Fries-Skene“ došlo 2. 3. (3. 4.) 1909. Tamtéž. Alfred byl později místodržícím 
v Terstu a Přímoří. Ve druhé polovině 19. století docházelo stále častěji k udílení baronátu 
starošlechtickým nebo s aristokracií spřízněným šlechtickým rodinám jen na základě jejich 
původu nebo kontaktů. Srov. udělení baronátu Ferdinandu Ernstovi Kotzovi z Dobrsche 5. 
2. 1869 (25. 2. 1892) či rodině Nádherných z Borutina (1882 a 1898). AVA, Adelsachiv, Fer-
dinand Ernst Kotz von Dobrsch, Freiherrnstand 1868/1892; tamtéž, Johann Nadherny von 
Borutin, Freiherrenstand 1882. Též županič, Jan: Zwischen dem neuen Adel und Aristokratie – 
von Nádherný und Nádherný von Borutin. Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, vol. 
24. (XXXVIII.), No. 4/2007 (Oktober/Dezember), s. 172–182.

14 K této otázce: županič, J.: Nová šlechta, s. 123 nn. 
15 Řád získal 17. 8. 1859, k nobilitaci došlo 7. 2. 1863. AVA, AA, Maria Theresia Catharina Clara 

Mumb von Mühlheim und ihre Tochter, Freiherrnstand 1863. Jméno Mumb von Mülheim 
bylo nejvyšším rozhodnutím Karla I. z 21. 8. 1918 přeneseno (ale bez baronátu) na Ferdinan-
da a Karla Banfieldy, vnuky Marie Theresie, s povolením užívat jména Banfield-Mumb von 
Mühlheim. AVA, AA, Ferdinand und Karl Banfield, Adelstand und Namenvereinigung, 
Banfield-Mumb von Mühlheim, 1918.

16 županič, J.: Nová šlechta, s. 119 nn. Tímto způsobem získala i se svými dětmi šlechtický titul 
s predikátem „von Zugna Torta“ Regina Elisabeth Hansmannová, vdova po generálmajoru 
Adolfu Hansmannovi, který padl roku 1916 na tyrolské frontě při bojích o Zugna Tortu. 
AVA, AA, Regina Hansmann und ihre Kinder, Adelstand (von Zugna-Torta) 1918. 
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rou poštmistra ze štýrského Aussee Annou Plöchlovou (1804–1885). Ta byla 
nejprve roku 1834 povýšena na svobodnou paní z Brandhofenu a roku 1850, 
šest let po svém synovi Franzi Ludwigovi (1839–1891), získala titul hraběnky 
z Meranu.17 

Druhý případ se týká manželky arcivévody Jindřicha (1828–1891), který 
byl z důvodu morganatického sňatku dočasně vyloučen z rodiny a v letech 
1868–1872 užíval titulu hraběte z Waideku.18 Jeho chotí byla zpěvačka Leo-
poldina Hofmannová (1842–1891), na kterou se ale privilegium užívat šlech-
tického titulu nevztahovalo. Teprve když byl Jindřich roku 1872 opět přijat do 
habsburského rodu a císař schválil jeho sňatek, povýšil zároveň Leopoldinu 
s její nedávno narozenou dcerou Marii Rainerianu (1872–1936) do šlechtic-
kého stavu s predikátem, který arcivévoda nosil v exilu – Waidek.19 O šest 
let později získaly obě ženy baronát.20 Sama Marie Raineriana pak byla roku 
1892, již po smrti svých rodičů, povýšena do hraběcího stavu.21 Šlo o císa-
řův osobní předsvatební dar. O necelého půl roku později se totiž provda-
la za dona Enrica hraběte Luccesi Palli (1861–1924), nejstaršího syna knížete 
z Campofranco.

Nejznámnější je ale nepochybně causa Žofie hraběnky Chotkové (1868–
1914), morganatické manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este 
(1863–1914). Arcivévoda si sice přes odpor císaře a rodiny sňatek nakonec 
vyvzdoroval, musel ale rezignovat na nástupnická práva pro své budoucí 
potomky a jeho manželka nesměla mít v budoucnu titul rakouské císařov-
ny. Roku 1900 jí byl proto uděleno důstojenství kněžny z Hohenbergu pro 
ní a její potomky a o devět let pak vévodský titul ad personam. Dědičně byl 
(ale s odlišným erbem) udělen roku 1917 hlavě celé rodiny Hohenbergů.22 
Milenkám členů habsbursko-lotrinské dynastie nebyl šlechtický titul nikdy, 

17 Baronát jí byl udělen 14. 3. 1834, hraběcí stav 9. 1. 1850. Její syn Franz Ludwig se hrabětem 
z Meranu stal 29. 1. 1844. Předtím nosil titul svobodného pána z Brandhofenu, jenž získala 
jeho matka. AVA, AA, Meran, Grafenstand 1844–1850. Granichstaedten-czerva, R.: Geadelte 
Frauen, s. 105, uvádí chybná data. 

18 K jeho případu nejpodrobněji WiesflecKer, Peter: Studien zur habsburgischen Heirats- und 
Familienpolitik im Zeitalter Kaiser Franz Josephs I. Austritte aus dem Kaiserhaus und Ehen mit 
Bürgerlichen. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Geis-
tenwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien 1989, s. 20–39.

19 24. 9. (5. 11.) 1872. AVA, AA, Waidek, Adelsakt 1872–1892.
20 3. 1. (25. 1.) 1878. Tamtéž. 
21 18. 2. (1. 3.) 1892. Tamtéž. 
22 Knížecí titul byl Žofii udělen při příležitosti sňatku 1. 7. (8. 8.) 1900, vévodský ad personam 

4. 10. (17. 12.) 1909. Primogeniturně děděný vévodský titul s novým erbem byl jejím dětem 
udělen 31. 8. (5. 10.) 1917. AVA, AA, Hohenberg, Adelsakt 1900–1917. Též chromý, Mojmír: 
František Ferdinand d’Este a Hohenbergové. Heraldická ročenka 1989, s. 5–28; županič, Jan: Ho-
henbergové. Heraldická ročenka 2007, s. 135–143.
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alespoň oficiálně z titulu jejich postavení,23 udělen, ale v sousedním Německu 
byla podobných případů celá řada. 

Ke „kurtoazním“ nobilitacím ale nedocházelo jen u panovnické dynastie, 
můžeme se s nimi setkat i u šlechty. Roku 1902 tak byly do šlechtického stavu 
povýšeny dcery štýrského velkoprůmyslníka Josefa Werndla: Anna, provda-
ná hraběnka Lambergová, a Karoline, provdaná svobodná paní Imhofová. Jak 
uvedla Anna v žádosti císaři, důvodem tohoto kroku byla snaha, aby byli její 
a Karoliny potomci přijímáni jako děti šlechtických rodičů.24 Dámy se přitom 
odvolávaly na zásluhy svého otce, který měl jako rytíř řádu Železné koruny 
III. třídy25 nárok na rytířský titul. Přestože tato privilegia byla nepřenosná 
a Werndl za svého života nobilitaci rozhodně odmítal, císař ze zvláštní mi-
losti (a nepochybně s ohledem na společenské postavení obou žen) prosbu 
schválil.26 

Šlechtický titul byl v Rakousku také spojen se ziskem některých úřadů. 
V těchto případech šlo ale vždy o knížecí titul, který byl přímo spojen s někte-
rými arcibiskupskými a biskupskými stolci.27 V jednom jediném případě měla 
na takový šlechtický titul nárok žena. Šlo o abatyši vévodského Savojského 
ústavu šlechtičen (Herzoglich savoyensches Damenstift) ve Vídni, který byl zalo-
žen roku 1769 díky nadaci vévodkyně Terezie Savojsko-Carignanské28 a o tři 

23 Nobilitace nemanželských potomků arcivévody Otty (1865–1906) a Marie Theresie rozené 
Adamové, později Schleinzerové a nakonec Cohnové, z 24. 11. 1911 probíhala vzhledem 
k mimořádnému stupni utajení (děti nebyly nikdy legitimovány) konspirativně prostřednic-
tvím nobilitace jejich otčíma, lékaře v Opatiji Julia Cohna, k níž došlo stejného dne a jemuž 
byl udělen i stejný predikát. K případu podrobně: županič, J.: Nová šlechta, s. 114. Též AVA, 
AA, Alfred und Hildegard Adam, Adelstand (Edler von Hortenau) 1911–12; tamtéž Julius 
Cohn, Adelstand (Edler von Hortenau) 1911–12.

24 Pro ně to sice nemělo valný smysl, ale pro potomky v další generaci ano. Pokud by k této 
nobilitaci totiž nedošlo, neměli by nikdy možnost usilovat např. o prestižní titul komořích. 
Na počátku 20. století bylo k jeho udělení třeba prokázání původu od čtyř ve šlechtickém 
stavu narozených předků. Srov. županič, J.: Nová šlechta, s. 30 nn. 

25 Roku 1863 získal zlatý Záslužný kříž s korunou, 1870 řád Železné koruny III. třídy a 1884 
komturský kříž řádu Františka Josefa. Zemřel roku 1889. 

26 23. 7. 1902 (8. 1. 1903). AVA, AA, Caroline und Anna geborene Werndl, Adelstand 1902/1903. 
Srov. též županič, Jan: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii. In: Z Českého ráje 
a podkrkonoší. Supplementum 8: František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 
19. století. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 
v Semilech. Semily 2003, s. 186 a 196.

27 Šlo samozřejmě o šlechtictví ad personam. Jejich výčet viz Waldstein-WartenberG, Berthold: 
Österreichisches Adelsrecht 1804–1918. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, 17/18. 
Bd., 1964/65, s. 126; županič, J.: Nová šlechta, s. 108. Od roku 1881 nosili knížecí titul také čeští 
velkopřevoři řádu Maltézských rytířů. 

28 Terezie (též Marie Terezie) Savojsko-Carignanská (1694–1769), dcera Jana Adama třetího 
panujícího knížete z Liechtensteina a Ermundy hraběnky Dietrichsteinové, se roku 1713 
provdala za prince Emanuela Tomáše Savojsko-Carignanského, hraběte ze Soissons (1687–
1729), synovce prince Evžena Savojského. 
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roky později potvrzen Marií Terezií,29 vedle pražského Tereziánského ústavu 
nejprestižnější ústav šlechtičen v monarchii. Privilegované postavení institu-
ce podtrhovala právě osobnost představené, které s hodností abatyše náležel 
knížecí titul, jediný udílený v době Rakouského císařství ženě jakožto držitel-
ce úřadu.30 V 18. století můžeme najít i případy dam, které byly nobilitovány 
jen proto, aby mohly získaly nárok na místo v ústavu šlechtičen.31 

Některé „ženské“ nobilitace byly se ziskem úřadu spojeny jiným způso-
bem. Šlechtictví tyto dámy nezískaly automaticky, ale proto, že jejich posta-
vení držbu titulu vyžadovalo. V Rakousku se zjištěné případy týkají výlučně 
Anglických panen. Jejich zakladatelkou byla Maria Wardová (1585–1645). 
Roku 1609 v nizozemském Gravelingu zřídila klášter pro Angličanky, které 
musely pro víru odejít ze země. Vzorem se jí přitom byl jezuitský řád a cí-
lem výchova mladých dívek. Kongregace byla ale papežem potvrzena tepr-
ve roku 1703. Na rozdíl od jiných duchovních řádů neznají Anglické panny 
klausuru a skládají jen prosté sliby. V 19. století se členky kongregace dělily 
do dvou skupin. Dámy I. třídy byly šlechtického původu a měly nárok na 
oslovení „slečna“ (Fräulein), zatímco dámy II. třídy byly neurozené a říkalo se 
jim „panny“ (Jungfrau). Představenou řádového domu byla podle zvyklostí 
vždy dáma I. třídy, tedy šlechtična.

Roku 1847 však byla do čela konventu v Roveretu postavena Maria Ma-
riacherová (1802–1878). Protože nebylo myslitelné, aby žena měšťanského 
původu stála na šlechtičnami, požádala Julie hraběnka Mailathová, vrchní 
představitelka Anglických panen v monarchii, císaře o povýšení Marie Mari-
acherové do šlechtického stavu. Zdůraznila přitom její zásluhy při zakládání 
institutu Anglických panen v Lodi, působení ve funkci učitelky a představené 
novicek ve Vicenze a její úspěch při reorganizaci školy a konventu v Rovere-
du, díky němuž zde byla 21. října 1847 zvolena představenou. Prosbu podpo-
řil i tyrolský místodržící Klemens hrabě Brandis, který (stejně jako hraběnka 
Mailathová) zdůraznil zásluhy Marie Mariacherové o pozdvižení školství 
v zemi. Na tomto základě císař Ferdinand I. představenou skutečně roku 1848 
do šlechtického stavu povýšil.32 

29 GaMpl, Inge: Adelige Damenstifte. Untersuchungen zur Entstehung adeliger Damenstifte in 
Österreich unter besonderer Berücksichtigung der alten Kononissenstifte Deutschlands und 
Lothringen. Wien – München 1960, s. 21. 

30 Šlo o český knížecí stav a to přesto, že hlavní sídlo ústavu bylo ve Vídni. Kotz, W.: Ein Amt-
sadel für Frauen in Österreich, s. 121–122. 

31 Granichstaedten-czerva, R.: Geadelte Frauen, s. 105. 
32 5. 6. 1848 Zároveň jí byl udělen predikát „šlechtična z Friedensternu“ (Edle von Friedenstern). 

Maria Mariacherová zůstala v Roveretu do roku 1853. Roku 1863 byla jmenována generální 
představenou (Generalvorsteherin) v řádového domu v St. Pölten, kde také roku 1878 ze-
mřela. AVA, AA, Maria Mariacher, Adelstand (Edle von Friedenstern) 1848. Granichstaed-
ten-czerva, R.: Ein Amtsadel, s. 167. Za informace o nobilitacích Mariacherové a Malé děkuji 
PhDr. Petru Maškovi (Národní muzeum). 
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V případě Anglických panen ale nemusela být nobilitace jen důsledkem 
dosažení úřadu přestavené. Již roku 1822 získala (opět na návrh Julie hraběn-
ky Mailathové) šlechtický titul členka pražského konventu Ludmilla Mallá, 
čímž se z dámy II. třídy stala dámou I. třídy. Nobilitace byla odměnou za 
zásluhy o rozvoj řádového domu.33 Z pozdějšího přípisu ve spise Mariache-
rové však vyplývá, že Mallá měla být jmenována představenou Anglických 
panen v Praze a k jejímu povýšení došlo proto, že se „tato instituce zaměřuje na 
výchovu šlechtických dětí a představená se šlechtickým titulem lépe vyhovuje před-
stavám jejich rodičů“. Přestože v těchto případech nezískaly ženy své tituly 
prostřednictvím manžela, šlo výlučně o osobní vyznamenání. Přestože v lis-
tinách Mallé a Mariacherové není tato skutečnost výslovně zmíněna, je neeo-
diskutovatelná. Obě dámy musely dodržovat celibát a navíc byl z konceptu 
obou listin vyškrtnut pasus o dědičnosti. 

Mnohem zajímavější situace nastala, pokud byla do šlechtického stavu 
povýšena žena pouze v důsledku svých vlastních zásluh. Není vyloučeno, že 
k podobné situaci došlo v Rakousku častěji, při svém výzkumu ve vídeňském 
šlechtickém archivu jsem však objevil podobné nobilitace jen dvě. 

První představuje causa velkopodnikatelky Anny von Liebig (1855–1926). 
Anna byla dcerou majitele textilní apretury Julia Knolla. Zemřel, když byla 
ještě dítě a její matka Sophie rozená Domischková se ocitla ve svízelné finanč-
ní situaci. Přijala proto místo úřednice u textilní firmy Franze Liebiga (1827–
1886) ve Vísce u Liberce, kde se díky svým zkušenostem záhy vypracovala 
do řídících pozic. Právě ve Vísce její dcera Anna poznala Ludwiga rytíře Lie-
biga (1846–1909), mladšího bratra šéfa firmy,34 za kterého se později provda-
la. Když roku 1886 Franz baron Liebig zemřel, převzal Ludwig řízení celého 
podniku a stál v jeho čele až do své smrti roku 1909. Protože jeho manželství 
zůstalo bezdětné, stala se Anna univerzální dědičkou jmění liebigovské starší 
linie.35 Rodinou firmu řídila i za první světové války. Není známo, zda se an-
gažovala jako mecenáška již před rokem 1914, ale je to vysoce pravděpodob-

33 30. 9. 1811 s predikátem „z Frommenburgu“. AVA, Ludmilla Mally, Adelstand (von From-
menburg) 1822.

34 Šéf firmy Franz Liebig byl 10. 9. 1867 povýšen do rytířského stavu (jako první člen rodiny) 
na základě řádu Železné koruny III. třídy, který mu byl udělen za jeho zásluhy na rozvoj 
průmyslu a obchodu). Protože Franzovo manželství bylo bezdětné, požádal roku 1870 o roz-
šíření titulu na svého otce Franze seniora (1799–1878) a jeho prostřednictvím i na své dva 
mladší bratry, již zmíněného Ludwiga a Ferdinanda Johanna (1836–1873). Císař žádosti vy-
hověl 10. 5. (6. 10. 1872) získal Franz senior rytířský titul se stejným erbem, jenž byl o pět let 
dříve udělen jeho synovi. 25. 5. (28. 7.) 1883 byl Franz junior povýšen do stavu svobodných 
pánů, ale tato nobilitace se již na ostatní členy větve nevztahovala. AVA, AA, Franz Liebig, 
Adelsakt 1867–1883. 

35 Kromě této starší linie baronů a rytířů Liebigů existovala ještě mladší větev pocházející od 
Johanna Liebiga. Ten byl 22. 3. 1867 povýšen jako rytíř řádu Železné koruny III. třídy do 
rytířského stavu a o několik měsíců později, 10. 2. 1868, na základě řádu Železné koruny II. 
třídy získal baronát. AVA, AA, Johann Liebig, Adelsakt 1867–1910. 
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né. Po vypuknutí konfliktu své aktivity v této oblasti výrazně zintenzívnila, 
což rakouská vláda i české místodržitelství později kvitovali s mimořádnou 
spokojeností. I přes obtíže s udržením chodu podniku ve válečné době totiž 
nechávala vyplácet svým zaměstnancům zvláštní příplatky a pomáhala jim 
tak alespoň částečně snížit nouzi a redukovat rostoucí inflaci. 

Bohužel neznáme důvody, které ji vedly k tomuto kroku. S vysokou 
pravděpodobností šlo o dobročinnost, kterou se ovšem továrnice Liebigová 
rozhodla společensky zúročit. Na rozdíl od příslušníků mladší větve rodu, 
kteří se honosili baronským titulem, totiž patřila pouze mezi nižší šlechtu. 
Tato okolnost ji podle vlastních slov „jako představitelku firmy často dostávala 
do trapných situací, které u ní vyvolaly přání vyrovnat se ostatním členům rodiny“. 
O baronát podle vlastních slov usilovala také z piety vůči zakladateli firmy 
Franzi seniorovi, jeho synovi baronu Franzovi a manželovi Ludwigovi, aby 
tak dosáhla úplného zrovnoprávnění obou větví Liebigů.36 

Aby dokázala své zásluhy, připojila k žádosti o titul i soupis finančních 
darů realizovaných za období od srpna 1914 do října 1916.37 Celkově jako me-
cenáška darovala v této době souhrnnou částku 92673,70 K, přičemž k soupi-
su nechala připojit poznámku „Dary a příspěvky pokračují“.38 Materiál je pozo-
ruhodnou ukázkou dobročinnosti spojené s čistě obchodním duchem. Kromě 
vysokých částek, mezi které patřily zejména příspěvky rodinám do armády 
povolaných úředníků a zaměstnanců, válečné příplatky a drahotní příplatky, 
sem totiž Anna von Liebig zahrnula i platby zdravotní pojišťovně a dokonce 
položky, které z hlediska mecenášství můžeme považovat za diskutabilní či 
dokonce za komické. Vedle několika příspěvků ve výši převyšujících 1000 K 
většinu soupisu tvoří drobné dary, jejichž hodnota nepřevyšovala 100 K. Mezi 
nimi můžeme najít i takové položky jako „2 Broschuren für Kriegsfürsorge“ za 
2 K z 16. října 1914, „Geschenk für verwundete Soldaten“ ve výši 3 K (4. března 
1915), „Spende an Feldjäger Batalion“ 5 K (nedatováno) či každoroční dar li-
bereckému Červenému kříži ve výši 10 K. Protože ale žádost podpořilo jak 
české místodržitelství, tak c. k. ministr vnitra Konrad princ Hohenlohe-Schil-
lingsfürst, císař František Josef Anně von Liebig vytoužený baronát skutečně 
udělil.39 Tato nobilitace je navíc zajímavá i tím, že Anna von Liebig byla jedi-

36 Vše viz žádost Anny von Liebig z března (blíže nedatováno) 1916 císaři o povýšení do stavu 
svobodných pánů. AVA, AA, Anna von Liebig, Freiherrnstand 1916/17. 

37 Rekapitulierung der geleisteten Spenden für die Kriegsfürsorge an Behörden, Vereine und Anstalten 
humanitärer Bestrebungen bis 31. Oktober 1916. Tamtéž. 

38 Za tuto činnost byla již 1. 2. 1915 vyznamenána čestným odznakem Červeného kříže II. třídy. 
Papež jí pak udělil čestný kříž Pro ecclesia et pontifice. Zpráva tamtéž.

39 Nejvyšším rozhodnutím Františka Josefa z 18. 7. 1916 a listinou císaře Karla I. ze 7. 2. 1917. 
K nobilitaci došlo pod podmínkou, že Anna uhradí taxu za povýšení ve výši 3150 K (jako 
žena platila polovinu obvyklé taxy) a další poplatky za vyhotovení listiny. Paní von Liebig 
s tím ale počítala, protože jak zdůraznili úředníci ministerstva vnitra v interním memoran-
du, neusilovala o nobilitaci s prominutím taxy. Tamtéž. 
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nou ženou z řad podnikatelů, která dosáhla povýšení do stavu svobodných 
pánů.40 

Vzhledem k tomu, že Anna von Liebig byla bezdětná (a s ohledem na její 
věk se nepokládalo za pravděpodobné, že by děti ještě měla), byla její nobili-
tace formulována jako vyznamenání pro vlastní osobu a baronská linie starší 
větve Liebigů vyhasla s její smrtí roku 1926.41 

Mnohem pozoruhodnější proto bylo dědičné povýšení velkostatkářky 
Kláry Waagnerové (1787–1877). Pocházela z velmi známé a vlivné měšťan-
ské rodiny Veithů, která v první polovině 19. století hrála velmi významnou 
roli při emancipaci českého národa. Slávu rodiny založil její otec Jakub Veith 
(1758–1833), pocházející z jihočeského města Volar. Vyučil se zde tkalcem, 
ale jako osmnáctiletý odešel do Vídně, kde se seznámil s novou bavlněnou 
tkaninou s plastickými vzory, jíž se říkalo piké. Po deseti letech se vrátil zpět 
do Volar a oženil se s dcerou zdejšího purkmistra Rosalií Kühmannovou. Pro-
tože Volary byly pro jeho podnikání malé, usadil se v Českých Budějovicích 
a založil zde spolu s dalšími tkalci společnost specializující se na výrobu látek 
piké. Během několika let neobyčejně zbohatl, mimo jiné díky dodávkám pro 
armádu za válek s Francií, a stal se jedním z nejzámožnějších podnikatelů 
v Čechách. Etabloval se také jako velkostatkář, když koupil panství Dub, ke 
kterému po smrti Karla hraběte Pachty připojil Libochovice. Tím se ale jeho 
hospodářský vzestup nezastavil a ziskem další více než desítky statků se do-
stal mezi nejzámožnější pozemkové vlastníky v zemi. Proslul nejen jako vy-
nikající hospodář, ale také jako velice štědrý mecenáš. Založil také nadaci pro 
podporu škol v Litoměřickém a Mladoboleslavském kraji, kde se rozkládaly 
jeho statky. Své majetky ještě za svého života rozdělil mezi svých pět dětí – 
syna Václava (1787–1852) a tři dcery.42 

Je pozoruhodné, že tak mimořádný a zámožný muž nikdy nedosáhl po-
výšení do šlechtického stavu. Zato však téměř všechny jeho děti uzavřely 
velmi prestižní sňatky. Jedinou výjimku představovala dcera Klára, dědička 

40 fessen, Alfred: Der österreichische Wirtschaftsadel von 1909–1918. Dissertation zur Erlangung 
des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien. Wien 1974, s. 261. 

41 Nadále z této linie žili jen potomci Annina švagra Ferdinanda Johanna (1836–1873), kteří 
byli usazeni mimo Čechy. Starší (rytířšská) větev Liebigů vymřela roku 1963. mašeK, Petr: 
Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. (A–M). Praha 
2008, s. 555.

42 WurzbacH, Constantin von: Biographisches Lexicon des Kaiserthum Österreich. Bd. 50. Wien 
1884, s. 79–80; Ottův slovník naučný. Díl XXVI., heslo Veith, s. 495. Syn Václav se oženil dva-
krát, pokaždé s členkou rytířské větve starého českého rodu Deymů ze Stříteže – po smrti 
první manželky Amalie se oženil s její sestrou Emerikou (Wurzbach jim chybně přisuzuje 
baronát). Tereza Veithová, dědička Červené Lhoty a Vrutic, se provdala za Friedricha rytíře 
Neupauera, původem z obchodnické rodiny nobilitované roku 1792 a roku 1817 povýšené 
do rytířského stavu, a Anna, majitelka Tupadel, za Heinricha Wernera Eduarda von Kleist, 
původem starobylé německé rodiny. K rodině Veithů též županič, J.: Nová šlechta, s. 118–
119.
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panství Jirny a Žíreč, která se roku 1815 na otcově zámku Libochovice pro-
vdala za litoměřického rodáka a zámožného pražského měšťana Martina An-
tonína Waagnera. Waagner patřil, podobně jako jeho tchán, mezi české zem-
ské vlastence a byl aktivním členem a mecenášem Společnosti vlasteneckého 
muzea.43 O jeho zámožnosti svědčí také velkorysé investice do rodinných 
sídel, zámků Jirny a Hlušice, provedené v módním novogotickém slohu.44 
Zemřel v Praze roku 1869. V manželství s Klárou Veithovou měl tři syny, 
Jindřicha (1820–1890), Karla (1823–1889) a Jakuba (1825–1865), a dceru Rosalii 
(1829–1897). 

Je vysoce pravděpodobné, že Martin Waagner, podobně jako jiné osoby 
jeho společenského postavení, přispíval na dobročinnost. Duší těchto aktivit 
ale v rodině byly jeho manželka Klára s neprovdanou dcerou Rosalií. Akti-
vity těchto dam byly zřejmě na tehdejší dobu naprosto mimořádné. Tak mi-
mořádné, že přiměly českého místodržitele Filipa svobodného pána Webera 
z Ebenhofu k sepsání žádosti c. k. ministru vnitra. V ní svého nadřízeného 
požádal, aby u císaře projednal možnost odměnit tyto zásluhy prostřednic-
tvím šlechtického titulu.45 

Jak místodržitelství, tak ministerstvo vnitra se ale při formulování návrhu 
potýkaly s jedním problémem: jak zajistit, aby mimořádné humanitární akti-
vity dam Waagnerových byly i vyznamenáním pro celou rodinu? Ministr vni-
tra baron Lasser nakonec vhodné řešení našel. Opřel se o argumenty českého 
místodržitelství a zdůraznil, že i když se dobročinnými aktivitami zabývaly 
především Klára a Rosalie, bylo by vzhledem k mimořádným zásluhám obou 
žen vhodné rozšířit toto vyznamenání i na ostatní členy rodiny a to zejména 
s ohledem na vřelé vzájemné vztahy, které mezi nimi vládnou, a na vážené 
sociální postavení této rodiny. Jak ministr zdůraznil, oba žijící synové Kláry 
Waagnerové, Jindřich i Karel, jsou velkostatkáři, jejich dosavadní život je bez 
poskvrny a prokazují vlastenecké postoje. Poslední z bratrů, Jakub, byl maji-
telem velkostatku Hlušice a zemřel roku 1865 jako c. k. nadporučík. Zanechal 
po sobě vdovu s pěti dětmi, z nichž tři synové slouží v armádě. Majetek ro-
diny Waagnerů navíc zahrnuje šest zemskodeskových statků, což jim dává 
nárok na aktivní volební právo do zemského sněmu a říšské rady v kurii ne-
svěřeneckého velkostatku. Jako velké pozitivum ministr uvedl, že se mužští 
představitelé rodiny Waagnerů zdržují veškerých politických aktivit, zabýva-
jí se výlučně správou svých majetků, při každé přiležitosti dávají najevo své 

43 Časopis Českého muzeum 7, 1833, sv. 1., s. 198.
44 kutHan, Jiří: Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha 2001, s. 111, 117, 206 

a 229. Jméno rodiny ale uvádí v chybné podobě „Wagner“. 
45 Návrh c. k. ministra vnitra z 5. března 1876 předložený císaři se souhlasem ministerské rady. 

In: Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinett-
skanzlei (Vorträge), KK 938/1876. 
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loyální smýšlení a podle svých sil přispívají podle příkladu matky a sestry na 
humanitární účely. Nakonec zdůraznil, že pouze udělení šlechtického titulu 
Kláře a všem jejím dětem bez rozdílu rodinu nerozdělí.46 

Císař těmto argumentům vyhověl a nejvyšším rozhodnutím z 12. března 
1876 povýšil Claru Waagnerovou rozenou Veithovou a její děti z manželství 
se zemřelým statkářem Martinem Waagnerem za dlouholetou charitativní 
činnost do šlechtického stavu bez taxy. 47 O tři měsíce později, 19. června 
1876, jí byla vydána i patřičná listina, kterou ona a její potomci získali nárok 
na čestný titul šlechtic (Edler) a predikát „Wallernstädt“, který odkazoval na 
město, odkud pocházela nejen Klára, ale také celý rod jejího otce – jihočeské 
Volary. 

Die Nobilitierung von Frauen im österreichischen Kaisertum

In den zurückliegenden Jahrzehnten erschienen zahlreiche Gender-Studien, die in ge-
wichtigem Umfang auch in diesem Bereich der historischen Forschung unser Wissen erwei-
tert haben. Außerhalb der Aufmerksamkeit blieben hingegen Frauen als Empfängerinnen 
des Adelstitels. Mit Ausnahme einiger kleinerer Studien fehlen bislang umfangreichere 
Arbeiten zu dieser Problematik. So darf festgestellt werden, dass Frauen Adelsprädikate 
nach der Hochzeit mit einem Adeligen sowie nach der Nobilitierung ihres Gemahls er-
hielten. Sie selbst konnten für Verdienste ihres Mannes, aber auch für eigene Verdienste in 
den Adelsstand erhoben werden, auch wenn letzter Fall eher die Ausnahme bildete. Wenn 
wir von geistlichen Frauen einmal absehen, kennen wir hier nur zwei ähnliche Fälle: die 
Verleihung des Titels einer Baronin an Anna von Liebig (1916) und des Adelsprädikats an 
Clara Waagner (1876).

46 Baron Lasser se zde odvolává na nedávný případ představené Institutu pro důstojnické 
dcery v Hernalsu u Vídně Antonie Harruckerové. V jejím případě měly jako argument pro 
rozšíření šlechtického stavu na její děti posloužit zásluhy jejího muže-důstojníka, který padl 
na bitevním poli. Další informace o nobilitaci Antonie Harruckerové se mi ale nepodařilo 
dohledat. 

47 AVA, AA, Clara Waagner, Adelstand (Edle von Wallernstädt) 1876. Rod Waagnerů z Wal-
lernstädtu žije v Čechách dodnes. Viz vavřínek, Karel: Almanach českých šlechtických a rytíř-
ských rodů 2008. Praha 2007, s. 426–431.


