Příjemce / příjemci

Udělený titul

Acoluth von Folgersberg, Karel
Adametz, Jan František
Albersdorf, Egon Antonín von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1713, únor 14.
1743, červen 15.
1736, prosinec 15.

Albrecht, Gottlieb

1709, duben 16.

rytířský stav

Allmstein, Karel Gotthard von
Altmann, Karel Leopold von
Altmann, Kryštof Ignác
Andlern, František Reinhold von
Antoni, Jan Kristián
Appellmann, (1) Antonín Ferdinand Ignác
a (2) Leopold Vilém
Appelmann, Leopold Vilém
Arco, Josef Adam von
Arnold, Benjamín
Arnolt, Karel Ferdinand
Arwalowsky, Václav Jan
Astfeldt, (1) Jan Václav a (2) Josef Antonín
von
Athembs (Attembs), Josef
Auersperg, Jan Adam hrabě

1743, duben 25.
1727, srpen 12.
1706, květen 4.
1733, červenec 28.
1724, květen 30.
1726, leden 5.

panský stav

1732, prosinec 2.
1776, červenec 19.
1728, květen 29.
1725, říjen 9.
1758, duben 28.
1755, říjen 18.

rytířský stav

Auersperg, Marie Anna von
Augusti, Jan Petr
Aust, Jan František
Aymard de Argensol, Antonín Hyacint
Azzoni, Josef von
Barbo, Jan Petr von
Bärenkopp, Jan Václav
Bartenstein, Jan Kryštof
Bartenstein, Jan Kryštof von
Bartsch von Sterneck, Jindřich Honorius

1738, říjen 22.
1724, květen 30.
1722, prosinec 14.
1764, březen 10.
1760, leden 23.
1705, duben 4.
1761, leden 3.
1735, duben 9.
1744, únor 27.
1720, březen 22.

Batthyany, (1) Ludvík Arnošt a (2) Karel

1721, říjen 5.

Batthyány, Karel hrabě

1763, prosinec 28.

Baudemann von Baudemannswaldau, Jan
Adam
Bavier von Freiried, Jan Křtitel
Bavorský (Bayern), Ferdinand Maria
vévoda
Bayerhueber von Hueb, Augustinin
Becker, Eustach Jan
Beckers, Erasmus Dietrich

1727, únor 11.

inkolát

1715, březen 7.
1726, leden 23.

inkolát
inkolát

1723, duben 20.
1712, prosinec 12.
1705, říjen 2.

starý rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Beer, Kryštof Antonín

1735, září 22.

rytířský stav

1749, prosinec 13.
1746, srpen 31.

přídomek

rytířský stav
von Folgesberg
prostý šlechtický stav
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát ve Slezsku

radní města Vratislavi
advokát slezského vrchního úřadu ve Vratislavi, syndik zdejší univerzity
vojenské a civilní zásluhy předků a sourozenců

inkolát

von Albrecht und
Baumann
Wohlgeboren

lékař, člen vratislavské Leopoldinské akademie přírodních kuriozit
vrchní inspektor soukenické manufaktury v Jihlavě
inkolát

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
starý panský stav

účetní slezské komory ve Vratislavi
von Adlersfeld

inkolát
inkolát

inkolát
inkolát
inkolát
von Dobroslau
von Clarfeldt
Wohlgeboren +von
Widrzi

rada českého komerčního kolegia v Praze
(1) sekretář moravského tribunálu; (2) poštmistr v Brně
poštmistr v Brně
polsko-saský skutečný dvorský a komorní rada
dvorský tiskař, pražský (malostranský) radní a primátor
měšťan Starého Města pražského
bratři; (1) - zemský podkomoří při českém úřadu zemských desk, český zemský místokomoří;
(2) - přísedící moravského královského tribunálu v Brně

inkolát
knížecí stav, dědičný v
primogenituře

Hochgeboren
inkolát
inkolát

rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
rytířský stav

von Waitzenfeld
Wohlgeboren

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

starý panský stav
starý rytířský stav

Wohlgeboren

knížecí stav, dědičný v
primogenituře

druhorozený syn Jindřicha Josefa Jana knížete Auersperga, minstrberského vévody

Hoch- und
Wohlgeboren
Hochgeboren

von Denckenberg
von Beckers a
Beckerfeldt

inkolát 19.3.1764
inkolát
inkolát
inkolát 9.5.1777
inkolát

úředník španělské pokladny
účetní slezského vrchního solního úřadu ve Vratislavi
plukovník
dvorský rada nejvyššího soudního úřadu ve Vídni ve Vídni
podplukovník polního dělostřelectva
dvorský rada, tajný státní sekretář a protokolista tajné státní konference
přísedící zemského soudu Krnovského knížectví

inkolát

bratři
skutečný tajný rada a konferenční ministr, polní maršál

inkolát
inkolát

dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
moravský komorní prokurátor
obchodník ve Vratislavi

inkolát

generální výběrčí daní ve Slezsku

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1712, říjen 19.

Udělený titul

přídomek

hraběcí stav

Wohlgeboren

1705, květen 16.
1712, květen 30.
1737, září 24.
1774, září 24.

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
rytířský stav

Wohlgeboren

von Gimmich

inkolát

Belcredi, Antonín de

1769, říjen 27.

hraběcí stav

inkolát 5.11.1769

Bellegard, Jan František von

1741, září 13.

Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

Belling, Goswin
Benada, Jan Kristián
Benedictis, Jan Nepomuk František
Antonín
Berg, Karel von
Berge, Arnošt Gottfried von
Berghauer, Jan Tomáš
Bermueth, František
Bernclo von Schönreuth, Wolfgang
Kryštof
Berndt, Antonín Augustinin
Bernes, Josef Karel Antonín von

1720, září 27.
1706, říjen 16.
1757, březen 23.

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

1716, červenec 24.
1715, listopad 29.
1755, červen 7.
1712, říjen 19.
1748, srpen 8.

hraběcí stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav

1728, srpen 15.
1743, duben 6.

prostý šlechtický stav

Beess svobodný pán von Cölln, Oto
Leopold
Beess, Jiří Leopold von
Bechyně z Lažan, František
Bechyně z Lažan, František Karel
Beissel, František Fridrich

Bernini, (1) Jeroným, (2) Josef a (3) Štěpán 1731, leden 2.
von
Bernklau, Flaminius
1746, prosinec 22.

Udělený inkolát

zemský kancléř Těšínského knížectví
hejtman Čáslavského kraje
hejtman Berounského kraje
příjemci byli potomci F. F. Beissela (majora vojenské posádky olomoucké pevnosti), kterému
byla nobilitace schválena již roku 1760
major

inkolát
inkolát

von

von

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

rada a sekretář královského úřadu v Kladsku
kapitán císařské armády
měšťan v Litoměřicích
rada vrchního úřadu ve Vratislavi
zemský starší a přísedící zemského dvorského soudu Hlohovského knížectví
děkan vyšehradské kapituly v Praze
obchodník ve Vratislavi

inkolát
von Bernohrt
Hoch- und
Wohlgeboren

rytířský stav
prostý šlechtický stav a
legitimace nemanželského
původu
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
rytířský stav

poručík císařské armády
inkolát
inkolát

bratři, chtějí se zakoupit ve Slezsku; (1) zakoupen v Benátsku; (3) duchovní v Itálii

Bernklau von
Rottofredo

vlastním jménem Flaminius Klaubern - nemanželský syn polního maršálka Jana Leopolda
Bernklaua von Schönreith

von Siegenthal
von Bertrab
Wohlgeboren

rytmistr v kyrysnickém pluku "Trautmannsdorff"
revident vrchního stavovského berního úřadu v Čechách
plukovník francouzské armády (během sedmileté války působil u švédské armády)
sourozenci, usilují o inkolát kvůli habilitaci; (1) provd. Klugeová

Bersina, František Xaver
Bertheramb, František
Bessner, Ferdinand Alexander
Beuchel, (1) Anna Rosina, (2) Eliáš
Gottlieb, (3) Jiří Kryštof a (3) Jan Gottfried
von
Beuchel, Eliáš
Beust, Liebman Kazimír von
Biener von Bienenberg, Karel (Josef)
Biener, (1) Filip Antonín, (2) Karel, (3)
František, (4) Terezie a (5) Marie

1758, únor 13.
1750, únor 28.
1767, prosinec 21.
1727, duben 5.

1708, srpen 3.
1735, květen 2.
1769, leden 13.
1754, srpen 3.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Bienenberg

Bieschin von Bieschin, Jan Filip
Bietagh, Tomáš Karel von
Billard, Jan Michal

1768, březen 11.
1759, duben 21.
1760, listopad 14.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

inkolát

berní písař v Landeshutu (dnes pol. Kamienna Góra) ve Slezsku
inkolát
inkolát

hejtman v generálním štábu
(1) - královský rychtář v Litoměřicích; (4) - sestra (1), (2-3,5) - synovci a neteř (1), děti MUDr.
Josefa Jiřího Bienera, zesnulého bratra (1); (2) - praporčík v pěším pluku "Alt - Wolfenbüttel"
zemský podkomoří v Čechách

inkolát
rytířský stav

Edler von Hawen

působil jako polní válečný komisař, později (v době nobilitace) jako rada české reprezentace a
komory v Praze

Příjemce / příjemci
Birelli, (1) František Vilém, (2) Jan Josef,
(3) Jana Ernestina, (4) Marie Františka, (5)
Marie Josefa a (6) Petr Maxmilián
Birlen, Jiří Josef
Biron, Jan Arnošt von
Bissingen, (1) Karel Gottfried a (2) Jan
Jindřich von
Blaha, (1) Michal Václav a (2) Rafael
Václav
Blanc (Planck), František Antonín
Blankenhagen, Jan Jakub
Blowsky (Blovsky), František Karel
Blümegen, (1) Heřman Hannibal a (2)
Kryštof von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1727, září 3.

Udělený titul

1719, únor 18.
1733, červen 22.
1747, leden 18.

prostý šlechtický stav

1721, květen 29.

prostý šlechtický stav

1765, únor 23.
1719, říjen 30.
1765, leden 18.
1768, březen 28.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

rytířský stav

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

(3) - vdova po pražském apelačním radovi Petru Teodorovi Birellim (+1713); ostatní - její děti

von Stollhofen

pražský měšťan
inkolát ve Slezsku

hraběcí stav

Blümegen, (1) Jindřich Kajetán, (2)
1736, prosinec 28.
Heřman Hanibal a (3) Kryštof Jindřich von

starý stav svobodných pánů

Blümegen, Heřman Jošt von
1723, srpen 31.
Blümegen, Jindřich Kajetán svobodný pán 1759, březen 7.

stav svobodných pánů
hraběcí stav

Blumenthal, Wolf Vilém Ondřej von
Böcklin, Daniel Augustin
Bohl, Josef
Böhm von Bawerk, Jan Sebastián
Böhm, Jan Jiří
Böhm, Jan Sebastián

1719, duben 2.
1736, květen 16.
1721, červenec 13.
1776, říjen 8.
1724, červenec 16
1765, červen 25.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Böhm, Josef
Böhmstetten, Dominik von
Bojakovský z Knurova, František Karel
Boleslawsky, Antonín Leopold
Boll, Jan Jakub
Bolza, Josef von
Bolzano, Jan Křtitel
Bomal, Jan Ludvík von
Bonit, (1) Bernard a (1) Jan Martin
Born, Ignác

1746, prosinec 3.
1772, červen 11.
1728, leden 9.
1774, březen 24.
1735, březen 20.
1762, únor 13.
1777, červenec 22.
1723, srpen 5.
1705, květen 26.
1768, červen 17.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Borntin, Josef von
Bořek Dohalský svobodný pán z Dohalic,
Václav Vratislav
Bořek Dohalský z Dohalic, Jan Kryštof

1728, říjen 2.
1729, březen 2.

stav svobodných pánů
hraběcí stav

1757, září 2.

starý panský stav

Bořek Dohalský z Dohalic, Václav Vratislav 1726, září 25.

přídomek

Hoch- und
Wohlgeboren

bratři; příjemce (2) - rada apelačního soudu v Praze, přísedící českého zemského soudu
bratři; (1) radní Starého Města pražského

von
von
Hoch- und
Wohlgeboren
inkolát

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

inkolát

rada českého Consessu in causis summi principis et commissorum v Praze
přísedící a rada slezského merkantilního kolegia ve Vratislavi
patricij na Starém Městě pražském
bratři; (1) - královehradecký biskup, kanovník v Olomouci, infulovaný probošt kolegiátní
kapituly v Brně, skutečný tajný rada; (2) - skutečný tajný rada, přísedící gubernia, zemský
podkomoří, prezident moravského komerčního konsesu
Jindřich Kajetán - cís. rada, státník; Heřman Hannibal - duchovní, biskup v Hradci Králové;
Kryštof Jindřich - tajný rada, komoří a zemský podkomoří v Čechách, pak moravský zemský
hejtman
rakouský a říšský dvorský rada
skutečný tajný rada, moravský zemský hejtman

inkolát
von Montbach

inkolát
inkolát

von Böhmenau
von Bawerk
von Bawerk
inkolát
von Ritterstein

inkolát 27.3.1774

poručík kyrysnického pluku císařské armády
radní v Nise (Slezsko)
rada a přísedící olomoucké biskupské konzistoře
poštmistr v Ústí
auditor a archivář olomoucké biskupské konzistoře; udlený přídomk náležel zesnulému strýci
Josefovi Böhmovi von Bawerk, viz níže
hospodářský hejtman ditrichštejnského panství Hranice na Moravě
taxátor gubernia a moravského královského tribunálu v Brně
zástupce neurčeného krajského hejtmana na Moravě
hospodářský úředník na Moravě
praktický lékař při olomouckém a přerovském krajském úřadu

inkolát
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav

starý rytířský stav

von Kronstätt
inkolát
von Mohrenthal
Edler

inkolát
inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren
inkolát

obchodník v Praze
rytmistr císařské armády
obchodníci ze slezského Hirschbergu (pol. Jelenia Góra)
pražský měšťan, působil v oblasti komerční a manufakturní, též v oblasti hornictví; významný
přírodovědec a osvícenec
rytmistr císařské armády
zásluhy otce (přísedící lenního a dvorského soudu v Praze, hejtman Kouřimského kraje, člen
mnoha českých zemských komisí)
purkrabí Hradeckého kraje, člen konsesu nejvyšších zemských úředníků v Čechách, rada české
reprezentace a komory
zásluhy otce (přísedící lenního a dvorského soudu, hejtman Kouřimského kraje, člen mnoha
českých zemských komisí)

Příjemce / příjemci
Bossi, Václav Josef von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1736, leden 9.

Udělený titul

přídomek

starý rytířský stav

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

Václav Antonín - sloužil v císařské armýdě, zemřel během projednávání žádosti o nobilitaci;
nobilitaci dokončil syn Antonín - hospodářský hejtman komorního panství Pardubice

Bourguignon von Baumberg, Jan František 1775, září 30.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

Bourguignon, Jan František

1757, říjen 8.

rytířský stav

von Baumberg

inkolát

Braegent, Donat
Braida, Antonín Paul von
Braun, Jan Adam
Braun, Jan Ferdinand
Brauner, Petr Pavel Ignác
Braunhoffer, Martin Tomáš
Breitenfeld, Leopold Antonín
Bressler, Jáchym
Bretfeld, František Josef
Bretton, Klaudius Hyacint de (1) a
Faucheur, Hyacint de (2)
Breyer, Kristián
Brieger und Schwarzenfels, (1) Anna
Marie, (2) Ferdinand Vilém a (3) Kristián
Ehrenfried von
Brieger, Kryštof

1733, únor 20.
1739, září 30.
1737, září 12.
1725, srpen 1.
1758, listopad 4.
1731, červenec 4.
1733, leden 27.
1709, leden 18.
1770, červen 18.
1763, září 19.

prostý šlechtický stav
Wohlgeboren

inkolát

1726, leden 23.
1729, září 17.

rytířský stav
rytířský stav

1721, květen 29.

prostý šlechtický stav

Briffaut, Štěpán
Brosy, Jan Gottfried
Browne de Camus, Jiří a Ulyses
Brühl, Jindřich

1756, leden 30.
1744, duben 23.
1718, květen 30.
1745, únor 1.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Brunetti, Josef Ambrosius von
Brusch von Neuberg, Jan Ondřej
Brzezyna, Jan Václav Felix

1727, květen 21.
1709, únor 20.
1727, květen 4

rytířský stav
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Birkenwald

Bucko, Jan Josef
Buel (Buol), Antonín František von
Buchs, Daniel

1762, říjen 30.
1735, květen 2.
1731, leden 2.

prostý šlechtický stav

von Hirschfeld

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
panský stav

von Braunsdorff
von Valtelin
von Braunhoff

dvorský rada nejvyššího soudního úřadu ve Vídni

inkolát

inkolát
Edler
Wohlgeboren

inkolát 29.9.1763
inkolát ve Slezsku
inkolát ve Slezsku

von Slawietin
von Steinberg
Hoch- und
Wohlgeboren

inkolát

ředitel právnické fakulty ve Vídni, dvorský rada nejvyššího soudního úřadu ve Vídni , tajný
referendář v directoriu in publicis et cameralibus
radní v Českých Budějovicích
konzul (purkmistr) v Lehnici (Liegnitz, pol. Legnica)
potenciální dědic matčina statku na Plzeňsku
radní v Olomouci
poštmistr v Radonicích
radní, notář (advokát) a rychtář ve slezském Grünbergu (něm. Zielona Góra)
vratislavský obchodník
český zemský advokát v KČ, působil též na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze
(1) - polní podmaršálek, velitel pevnosti Olomouc; (2) - kapitán-poručík v pěším pluku císaře
Františka I., synovec (1)
rytmistr kyrysnického pluku císařské armády
(1) vdova po vratislavském obchodníkovi Kryštofu Briegerovi, držiteli statku ve svobodném
stavovském panství Trachenberg (pol. Żmigród); (2-3) synové (1)
obchodník ve Vratislavi, majitel rytířského statku ve svobodném stavovském panství
Trachenberg (pol. Żmigród)
knihkupec a nakladatel ve Vídni
královský rychtář na Starém Městě pražském

inkolát
inkolát
inkolát

prezident kanceláře vévody z Massy (Alderamo Cibo-Malaspina)
právník, radní v Chebu
měšťan Nového Města pražského, emeritní registrátor úřadu českých zemských desk v Praze
kontrolor výplatního úřadu stavovské kreditní deputace v Čechách

inkolát
prostý šlechtický stav

obchodník ve slezském Hiršperku (pol. Jelenia Góra), přísedící merkalntilního kolegia v Terstu

Bujakovský z Knurova, František Karel
1728, leden 9.
Bukůvka z Bukůvky, (1) František Antonín, 1719, únor 19.
(2) Petr Antonín a (3) Zikmund Jan

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů

vysloužilý voják, úředník blíže neurčeného krajského úřadu na Moravě
bratři - držitelé statků na Moravě; (3) - přísedící moravského zemského výboru

Bulla, Bernard
Bullenau, Antonín von
Buntsch, Kristián Alexis
Buol, Jan Pavel von
Buresch, František Ignác
Burgermeister, Václav Josef

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

von Bullenau

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Greifenbach
Bourgemaitrevon
Villarsburg

1722, březen 27.
1739, říjen 9.
1720, červenec 20.
1753, prosinec 29.
1749, duben 10.
1764, prosince 15.

inkolát
inkolát
inkolát

radní Starého města pražského, rada českého komerčního kolegia v Praze
rada české královské komory v Praze
moravský zemský advokát
skutečný tajný komoří polského krále a saského kurfiřta Augusta III.
vrchní úředník panství Nové Město nad Metují (ve službách rodu Leslie)

Příjemce / příjemci
Burmeister, František Ambrož
Bygatto, Jan Adam von
Bylanský, František Ferdinad

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1739, srpen 30.
1724, listopad 26.
1727, říjen 2.

Cailloux de Valmond, Mikuláš
Calisius von Kalisch, Kristián
Campo, Jiří Jindřich de
Canaval, Alexander Samuel
Carove, (1) Jan Jakub a (2) Pavel Dominik

1740, listopad 21.
1729, červenec 29.
1723, duben 14.
1730, červenec 10.
1722, leden 5.

Carqui, (1) Vavřinec Josef a (2) František
Ondřej von
Carqui, Jan Adam
Casati, Pavel
Caspartho, Ludvík Jindřich
Caspartho, Ludvík Jindřich
Cechotti, Jan Jakub
Celesta z Celestinu, Karel Václav
Celesta z Celestinu, Rudolf
Cervelli, Alexander von
Cesar, Karel Urban

1763, srpen 10.

rytířský stav

1726, duben 14.
1774, květen 26.
1735, červen 19.
1735, červen 19.
1746, listopad 24.
1748, září 20.
1767, srpen 20.
1765, duben 13.
1720, leden 16.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
panský stav
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

Clairon, (1) Karel Bernard a (1) Jan
Albrecht
Clam, Jan von und zu
Clary und Aldringen, František Václav
hrabě
Clement, Antonín Josef
Close, Jan Jindřich von
Cobenzl, František von
Collalto, Vinciquerra von
Collar, Theodor Josef von
Colloredo zu Waldsee, Rudolf hrabě

1740, duben 7.

Colloredo, Camillo hrabě

1738, leden 30.

Contreras, Inigo de
Coreth, Josef von
Crause (Crausse), Jan Rudolf von

1713, duben 28.
1780, červenec 29.
1734, leden 22.

Cremsir von Sternthal, František Karel
Cribell von Kreutzberg
Crocin von Drahobeil, Martin Leopold

1752, říjen 31.
1718, prosinec 5.
1732, srpen 10.

rytířský stav
starý rytířský stav

Cukr z Tamfeldu, Václav Josef

1712, září 23.

starý stav svobodných pánů

1757, listopad 24.
1767, leden 27.
1768, duben 2.
1727, květen 16.
1778, červen 5.
1707, červenec 9.
1731, červenec 23.
1763, prosinec 24.

Udělený titul
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav s
přídomkem von
Weissenfels
rytířský stav

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

vrchní fiskál ve Slezsku
vojenské zásluhy předků, žadatel usiluje o vstup do císařské armády
komorní purkrabí v Lehnickém knížectví

von Weissenfels

von Valmond

inkolát
inkolát ve Slezsku

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

podplukovník v kyrysnickém pluku "Hohenembs"
držitel lenního statku Auras ve Slezsku, manufakturní podnikatel
hospodářský úředník na lichtenštejnském panství Uherský Ostrov
bratři, obchodníci ve Vratislavi

inkolát 20.8.1763

Edler
von Seefels
von Seefels
von Ehrensberg
Wohlgeboren
Wohlgeboren
Wohlgeboren
von Adlestein

inkolát

inkolát

bratři; (1) - dvorský rada a tajný referendář při česko-rakouské dvorské kanceláři ve Vídni; (2) výplatčí u dělostřelectva; inkolát získal pouze (1)
dvorský rada vratislavského biskupa v Nise (Slezsko)
pražský finančník, sudí směnečného a merkantilního soudu v Praze
solní a vrchní kontrolor vrchního hraničního celního úřadu v Brně
solní a vrchní kontrolor vrchního hraničního celního úřadu v Brně
probošt kolegiátní kapituly v Mikulově
zemský kancléř a nejvyšší zemský sudí v Těšínském knížectví
zemský starší a zemský kancléř v Těšínském knížectví
působil v hospodářské sféře, komerční rada
hospodářský hejtman na panství Náchod knížete Piccolominiho, malostranský měšťan

inkolát
inkolát
knížecí stav, dědičný v
primogenituře
prostý šlechtický stav

rytířský stav
knížecí stav , dědičný v
primogenituře

Hoch- und
Wohlgeboren
Edler

von Metzker
Hochgeboren
Hoch- a Wohlgeboren

skutečný tajný rada a komoří
dvorský kontrolor ovdovělé císařovny Alžběty
inkolát
inkolát
inkolát
inkolát

inkolát

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů

lovčí na českých panstvích knížete Schwarzenberka
skutečný tajný rada a konferenční ministr, nejvyšší komoří, dědičný nejvyšší truksas v Čechách,
vicekancléř říšské dvorské kaceláře

vysloužilý důstojník, činný v nejmenovaných zemských komisích v Čechách
inkolát
inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát
inkolát ve
starorytířském stavu

vrchní hofmistr a konsistoriální prezident komorní ředitel württembersko-olešnických vévodů,
zemský hejtman Olešnického knížectví

přísedící úřadu nejvyššího purkrabství v Praze
přísedící dvorského lenního a komorního soudu ve Vídni

Příjemce / příjemci

Udělený titul

Cukr z Tamfeldu, Václav Josef
Curto und Mohrenbach, Jan Křtitel von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1712, prosince 16.
1751, květen 22.

Curto, Jan Křtitel del

1736, červenec 26.

prostý šlechtický stav

Cyrani, Romedi Václav
Czeike, Karel Antonín
Czettritz (Zettritz), Abraham von
Czobor, Josef von

1722, srpen 18.
1771, říjen 10.
1725, srpen 3.
1750, listopad 7.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

Čejka z Olbramovic, (1) Karel Filip, (2)
1713, červenec 18.
Václav Jáchym a (3) Kryštof
Čejka z Olbramovic, (1) Václav Jáchym, (2) 1748, březen 6.
Benedikta, (3) Jan a (4) František

přídomek

hraběcí stav
rytířský stav

stav svobodných pánů
hraběcí stav

von Curto a
Mohrenbach
von Bolleshaus
von Badenfeld
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

přísedící dvorského lenního a komorního soudu
bankéř na Malé Straně
malostranský měšťan a směnárník (finančník)

inkolát

vrchní hejtman na českých panstvích hraběte Stürgkha
obchodník v Opavě
vrchní výběrčí daní ve Svídnicko-Javorském knížectví

inkolát
(1-2) bratři a jejich příbuzný (bratranec) (3); (1) - plukovník císařské armády, (2) rytíř a
pokladník Maltézského řádu, podplukovník císařské armády, (3) poručík
(1) - generálmajor, velkopřevor maltézského řádu v Českém království, člen českého
místodržitelského kolegia, přísedící českého zemského soudu; (2) - rozená von Bünau, ovd.
švagrová příjemce (1), (3-4) - synové příjemkyně (2), synovci příjemce (1): (3) - páže na
vídeňském dvoře; (4) - student akademie Theresianum ve Vídni

Hoch- und
Wohlgeboren

d´Albon, Evžen
d´Alton Chevalier, (1) Richard, (2) Kryštof
(d´Alton de Rathwerath), (3) Jakub, (4)
Alžběta, (5) Eduard (d´Alton de
Grenanstowe) a (6) Kryštof
Dačický z Heslova, Bernard

1744, září 22.
1777, duben 25.

hraběcí stav

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

inkolát

1773, květen 19.

rytířský stav

potvrzení přídomku
von Heslowa

inkolát

Damm, Maxmilián
Darcy, Tomáš de
Daschkoffsky (Daschkowsky), Michael
Antonín
Daussig, (1) Jan Baltazar a (2) Josef

1739, červenec 16.
1715, srpen 19.
1758, únor 25.

rytířský stav
starý panský stav
prostý šlechtický stav

von Blumenberg

1764, červen 4.

prostý šlechtický stav

von Hauenthal

Deblin, František Antonín von

1741, únor 2.

hraběcí stav

Deblin, Maximilian František Xaver von

1710, duben 22.

starý panský stav

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

Degen, (1) Karel Josef, (2) Jan František
von
Dejm (Deym) ze Stříteže, (1) Přibík
František a (2) Václav Ignác
Dejm ze Stříteže, Jan Felix
Dejm ze Stříteže, Karel Josef
Dejm ze Stříteže, Václav Ignác svobodný
pán
Dheimb, Jan Leonard
Diebitsch, Mikuláš Gottfried von

1740, prosinec 6.

starý rytířský stav

1708, říjen 20.

starý panský stav

Wohlgeboren

bratři; (2) - bechyňský krajský hejtman

1733, březen 11.
1739, říjen 15.
1730, červenec 1.

starý rytířský stav
stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

podplukovník císařské armády
bechyňský krajský hejtman

1727, říjen 2.
1732, srpen 10.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

Dieckmann, Gustav Jan
Dier, (1) Josef a (2) Karel Josef

1711, duben 7.
1740, květen 25.

rytířský stav
starý rytířský stav

inkolát
inkolát

osobní lékař Karla VI.
podplukovník císařské armády
hejtman posádkového praporu pěšího pluku "Browne" v Terstu
bratři; (1) - supernumerární radní protokolista českého gubernia; (2) - absolvent právnického
studia, aspirant úřední služby

dvorský rada a tajný referendář české dvorské kanceláře ve Vídni
inkolát

Wohlgeboren
inkolát
Edler Herr von Dier

(1) - tajný rada, komoří, generálmajor; (2) - bratr (1, 3); (3) - bratr (1, 2), plukovník v pěším
pluku "Koch"; (4) - sestra (1-3), roz. d´Alton, provdaná Nugent de Balnaecon; (5) - synovec (1),
komoří, plukovník v pěším pluku "Clerfait", (6) - synovec (1), major saské granátnické gardy a
komoří
působil ve vojenských službách

bratři; (2) - rada apelačního soudu v Praze

komisař daňové rektifikační komise ve Slezsku, zástupce Javorského a Svídnického knížectví na
slezském veřejném konventu ve Vratislavi
podplukovník císařské armády
(1) synovec (2); (2) - rada dvorské komory a tajný komorní výplatčí, komorní rada ve Slezsku,
vrchní administrátor uherské královské komory

Příjemce / příjemci
Dier, Karel Josef von
Dietrich von Glöckelsberg, Ferdinand
Dietrich, Jan Fridrich
Dietrich, Jan Václav
Dillherr von Althen, František Ferdinand

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1735, srpen 17.
1708, květen 22.
1750, únor 23.
1719, listopad 16.
1709, leden 17.

Ditrichštejna, Gundakar Poppo z

1727, květen 20.

Ditters, Karel

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav

von Steün
von Lilienthal

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát

1773, červen 5.

prostý šlechtický stav

Hoch- und
Wohlgeboren
von Dittersdorf

Dittl, Kašpar Ignác
1740, srpen 22.
Dobřenský z Dobřenic, (1) Václav Petr, (2) 1744, únor 21.
František Karel a (3) Jan Josef

prostý šlechtický stav
panský stav

Wohlgeboren

Dobschütz, Kryštof Adolf von
Döder, František Rudolph
Dohalský z Dohalic, Jan Kryštof

1728, leden 19.
1720, září 23.
1764, červenec 11.

stav svobodných pánů
rytířský stav
hraběcí stav

Dohm, (1) Heřman Fridrich, (2) Liborius a
(3) Rudolf von

1738, listopad 22.

rytířský stav

Dolles von Holdenried, Karel Josef

1756, únor 3.

rytířský stav

Dolles, Karel Josef
Dorsch, Jan Wolfgang von
Dreves von Wolffsbruch (Drewes z
Wolfsbrucku), Jan
Brueil, Josef Bernard du

1752, únor 19.
1743, leden 25.
1708, květen 22.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
starý rytířský stav

von Holdenried

1758, prosinec 2.

prostý šlechtický stav

von Brueil und
Madelon

Ducius von Wallenberg, Arnošt Gottlieb

1736, duben 14.

rytířský stav

Ducius, Arnošt Gottlieb
Dufort, František von
Duggat, Kristián
Dworzak, František Tomáš
Dyherr von Urschkau, Jan Arnošt
svobodný pán von
Dziembowsky (Dziembowski), Matyáš
Josef von
Ebelin auf Friedberg, Jan Wolfgang von

1727, duben 5.
1737, září 24.
1758, březen 25.
1766, duben 18.
1739, únor 12.

prostý šlechtický stav

von Wallenberg

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

von Duggatsburg
von Triebelfeld
Freiherr von Urchkau

1755, listopad 22.

rytířský stav

1710, květen 5.

Ebelin auf Friedberg, Jan Wolfgang von

1710, květen 5.

Eberl, Antonín Josef

1760, červenec 30.

hudební skladatel, kapelník vratislavského biskupa, vrchní lovčí (lesmistr biskupských lesů v
rakouské části Vratislavského biskupství a Niského knížectví)
vládní rada a sekretář Minsterberského knížectví
bratři; (1) - přísedící českého zemského soudu, hejtman Hradeckého kraje; (2) - infulovaný
opat kláštera Vérteskeresztúr v Uhrách; (3) - absolvent právnického studia

von Schönbach
inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren + svolení
psát se hrabě Dohalský
z Dohalic
von Dohmkirchen

advokát královského úřadu v Opavě
děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

inkolát ve Slezsku

inkolát

inkolát ve Slezsku

polsko-saský proporečník, posléze držitel statků ve Slezsku
radní a celní výběrčí v Cukmantlu (dnes Zlaté Hory)
rada českého gubernia

(1) - obchodník a administrátor zadlužených statků; (2) - vládní rada šlesvicko-holštýnského
vévody, administrátor statků a manufaktur na slezských majetscích baronů von Hoym; (3) působil u ruského carského dvora
absolvent právnického studia, praktikant u soudních instancí ve Vídni a v Brně, aspirant úřední
služby
absolvent právnického studia, praktikant u soudních instancí ve Vídni a v Brně
rada královského úřadu v Opavě
poštmistr v Hradci Králové
vrchní bankální výběrčí v Olomouci

inkolát ve Slezsku

inkolát

rytířský stav

rytmistr v kyrysnickém pluku "Erzherzog Leopold"
hejtman a ubytovatel v pěším pluku "Gaissruck" ("Gaissrugg")
zemský starší Volovského knížectví
inkolát

generální komisař a nájemce celního monopolu v Polském království

rytířský stav

inkolát

dvorský rada a referendář české dvorské kanceláře ve Vídni

rytířský stav

inkolát

dvorský rada a referendář české dvorské kanceláře ve Vídni

von Ebenfeld

absolvent právnického studia, působil jako praktikant, naposledy u moravského královského
tribunálu v Brně; aspirant úřední služby

Příjemce / příjemci
Eck, Jan Helfried von
Eck, Leopold Fridrich von
Eger, Jan Fridrich
Eger, Jan Fridrich von
Eggerdes, Jan Josef
Ehrenburg, Jáchym von
Ehrenschild, Gotfried (Flade) von
Eichler, Antonín
Eichler, Jan Konrád
Eisenmayr, Antonín Ignác von
Eisner (Eissner), Jan Ignác

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1725, září 24.
1722, listopad 6.
1738, listopad 22.
1759, květen 5.
1761, březen 9.
1761, únor 27
1729, březen 10.
1757, srpen 4.
1757, květen 7.
1713, květen 8.
1773, červen 14.

Engel von Waigrain, Marie Josefa a čtyři 1744, březen 5.
dcery
Engelhart und Schnellenstein, Vincenc von 1772, srpen 13.
Erdödy, Ludvík von
Ernesti, Adam
Ertel, Jan Nepomuk

1767, září 1.
1718, listopad 3.
1728, leden 19.

Erthal, Filip Kryštof von
Escherich (Escherig), Jiří Vavřinec von
Esterházy von Galantha, Mikuláš
Ettner, Jan Kryštof

1741, únor 4.
1743, říjen 18.
1765, únor 15.
1708, květen 22.

Faber, František Vilém
Faber, Jan Fridrich
Fachner von Trauenstein, (1) Jan Michal
Antonín, (2-3) Jan František a Jan Michal
Karel
Falkenhayn, Arnošt Augustin svobodný
pán
Falkenhayn, Zikmund von
Feigl, Josef Jan
Felbiger, Ignác Antonín
Feldern, Jan František von
Felix, Josef Václav

Udělený titul

přídomek

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
panský stav

Edler

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát

kapitán-poručík císařské armády

inkolát

Wohlgeboren

sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni
vládní rada v Dolních Rakousích
správce vrchního poštovního úřadu v Praze
působil v krajské správě a v komisích v Čechách

inkolát
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

stav svobodných pánů

von Auritz
inkolát ve Slezsku

hejtman v pěším pluku "Sincere"
rytmistr v kyrysnickém pluku "Gelhay"
adjunkt královského purkrabského úřadu v Lehnici

von und zu Eisenstein
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

inkolát
inkolát 30.8.1772

podplukovník v pěším pluku "Loudon"

inkolát
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

dvorský rychtář českých věnných měst
advokát, městský syndik, měšťan a radní v Hlohově (Glogau, dnes pol. Głogów) ve Slezsku
inkolát
inkolát
inkolát

rytířský stav
rytířský stav

von Ettner und Eiteritz

1757, duben 27.
1754, únor 25.
1744, září 7.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

von Taworn

1736, leden 14.

hraběcí stav

1721, říjen 8.
1768, prosinec 15.
1733, prosinec 14.
1729, září 17.
1741, květen 20.

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Fellner, (1) Jan Adam a (2) Karel Josef von 1766, listopad 27.

stav svobodných pánů

Fellner, (1) Karel Josef, (2) Jiří Ferdinand a 1740, únor 23.
(3) Jan Adam von
Fellner, Jakub
1773, srpen 1.
Felss von Hartenstein, Jan Jindřich
1767, září 25.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Fellenthal

Feuerstein zu Feuersteinsberg, (1) Antonín 1757, leden 19.
Ferdinand a (2) Ondřej Leopold von

starý panský stav

Wohlgeboren

potvrzení přídomku
von Trauenstein

rada a vrchní hejtman statků knížat Schwarzenberků v Českém Krumlově
doktor medicíny a filozofie

inkolát 2.3.1754
inkolát

poručík v kyrysnickém pluku "Gelhay"
hejtman v pěším pluku "Braunschweig-Wolfenbüttel" ("Alt - Wolfenbüttel")
(1) - osobní lékař polského krále a saského kurfiřta Augusta III., (2-3) - synovci (1)

inkolát

zemský starší Svídnicko-Javorského knížectví
český fiskální adjunkt, profesor univerzity v Praze
slezský vrchní fiskál a poštovní správce v Hlohově
rada slezské komory ve Vratislavi
český zemský prokurátor a adjunkt českého k. fiskálního úřadu, advokát pražské arcibiskupské
konzistoře, kancléř magistrátu Starého Města pražského
bratři; oba příjemci působili ve vojenských službách, později zajišťovali pro armádu materiální
dodávky (krmivo pro koně), odvod rekrutů, koní
bratři; (1) - vojenský inženýr; (2) - polní válečný koncipista; (3) - voják císařské armády

inkolát

stavitel v Uhrách
skutečný rada a přísedící českého Consessu in causis summi principis et commissorum

inkolát

bratři; (1) - polní podmaršálek; (2) - plukovník dělostřelectva

Edler von Feiglfeldt
inkolát
inkolát
von Ebenholtz
Wohlgeboren

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Fiedler, Jan Gottlieb
1726, červenec 24.
Fin, František Karel de
1743, duben 23.
Fitzner, Jan Václav
1737, březen 7.
Flacht von Flachenfeldt, Jan Jáchym
1715, leden 4.
Flacht, Jan Jáchym
1706, červenec 12.
Flechtner, (1) František Ferdinand a (2) Jan 1729, květen 15.
František
Fleissner von Wostrowitz, Josef Mikuláš
1741, leden 5.

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav

von Wěštin

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Fitzenburg
inkolát
von Flachenfeldt

rytířský stav

Flemming, Jakub Jindřich von
Fliegels, Josef

1725, březen 16.
1779, září 13.

prostý šlechtický stav

Foglar ze Studené Vody, Jan Mikuláš
Foitzig, Adam Josef
Förster, (1) Arnošt Gottlieb a (2) Jan
Jindřich
Fragstein, Václav Ferdinand von

1712, únor 5.
1733, prosinec 4.
1739, říjen 26.

inkolát

měšťan a lékárník v Praze
obchodník ve Vratislavi, rada slezského komerčního kolegia ve Vratislavi
obchodník ve Vratislavi
bratři; (1) - německý expeditor a taxátor české královské komory v Praze, radní na
Hradčanech; (2) - sekretář moravského královského tribunálu v Brně
majitel statku Strkovice v Čechách

inkolát ve Slezsku
Edler von Fliegelsfeld

měšťan a radní ve Vídni, statkář a obchodník se solí v Čechách

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Molinowka

držitel statků ve Slezsku
dvorský výplatčí při dvoře prince Jakuba Ludvíka Sobieského
bratři; (1) poddůstojník v kyrysnickém pluku císařské armády

1709, leden 8.

starý panský stav

Wohlgeboren

Franck, Jiří Josef
Frank von Frankenbusch, František
Frankenberg und Ludvigsdorff, Sylvius
Eberhard von
Frankenberg, Jan Mořic von
Frankenbusch, Leander von
Freyenfels, Gottfried von

1737, červenec 26
1751, červen 5.
1738, srpen 21.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

von Frankenbusch

1720, květen 6.
1760, prosinec 29.
1722, květen 9.

stav svobodných pánů
rytířský stav
stav svobodných pánů

Wohlgeboren

Freyenfels, Jan Kryštof von
Freyer, Jan
Freyschlag, Jan Josef Ignác
Friedenthal, Josef Maria von
Friedrich, Jan Kašpar
Fries (Friess, Friss), Jan
Fries (Friess, Friss), Jan von
Frischdatzký, Daniel Ondřej
Frischmann, František
Fritz, Jan Maxmilián
Frobel, Marie Barbara von
Fromhold, Gottfried Ferdinand
Fučíkovský (Fuschikowsky), Arnošt Ignác

1723, leden 8.
1707, srpen 13.
1730, říjen 23.
1776, září 11.
1753, leden 17.
1757, listopad 24.
1762, prosinec 15.
1732, březen 9.
1717, prosinec 13.
1712, říjen 19.
1727, květen 21.
1733, únor 20.
1764, listopad 17.

starý rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Grienhof

Fuchs, (1) Jan Antonín a (2) Jan Ambrož

1760, březen 24.

prostý šlechtický stav

von Grünfeld

Fuchs, (1) Ondřej Šebestián a (2) František 1709, leden 18.
Šebestián Martin
Fuchs, Jan Karel
1758, prosinec 7.
Füldner, Jan Jakub
1736, srpen 22.

prostý šlechtický stav

von Todtenfeld

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Grünfeld

inkolát ve Slezsku

inkolát

inkolát 7.9.1761

inkolát
von Schmidenthal
Wohlgeboren
von Friedenberg
Edler
Wohlgeboren
von Rosenhain
von Ehrenkron
von Adlersfeld

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku

účastník Velké války s Turky, poté sloužil v komorních službách v Opolsko-Ratibořském
knížectví
emeritní rada české komorní účtárny v Praze
lenní místosudí a menší písař českých úřadu zemských desk v Praze
působil na různých panovnických dvorech (Švédsko, Prusko), vrchní hofmistr vévody von
Sachsen-Zeitz
dvorský sudí a zemský starší Břežského knížectví
přísedící úřadu nejvyššího purkrabství v Čechách
rada olomouckého biskupa, přísedící biskupského lenního soudu a ředitel biskupské komory
referendář a dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
měšťan a obchodník ve Vratislavi
děkan kolegiátní kapituly sv. Petra v Budyšíně
rada gubernia na Moravě
měšťan, radní a směnárník na Starém Městě pražském
komerční rada, bankéř a fabrikant ve Vídni
komerční rada, bankéř a fabrikant ve Vídni
nájemce zemských statků
sekretář cisterciáckého kláštera ve slezském Jindřichově (dnes pol. Henryków)
opavský purkmistr
sekretář metropolitní kapituly sv. Jana ve Vratislavi
měšťan v Telči, bývalý úředník ve sféře hospodářské moravské (bankální) správy a správy cest
(silnic)
(1) - vrchní výběrčí bankálních důchodů v trutnovském obvodu; (2) - účetní rada ministeriální
bankodeputace
bratři; (1) - hospodářský hejtman na panství Ždánice (Maxmilián z Lichtenštejna); (2)
hospodářský hejtman panství Uherský Brod (hrabě Kounic)
vrchní výběrčí bankálních důchodů v obvodu města Žamberk
dvorský rada württenbersko-olešnického vévody (knížecí vlády Olešnického knížectví)

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1736, duben 14.

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

prostý šlechtický stav

von Funckenau

hraběcí stav

inkolát

účetní rada české komorní účtárny v Praze, hospodářský hejtman komorního panství Zbiroh,
měšťna Nového Města pražského
rada dvorské válečné rady ve Vídni a polní podmaršálek

Fürstenbusch, Jan Daniel svobodný pán
von
Fuxsteiner von Fuxstein, Jan Michal
Fuxsteiner, Jan Michal
Gabler, Jan Arnošt
Gaden, Katharina Ottilia

1736, červen 28.
1712, únor 5.
1724, leden 28.
1735, prosinec 15.
1735, prosinec 30.

rytířský stav a inkolát
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

inkolát

Gajdler (Gaidler), Josef
Gallway, Eduard de
Gamen, Filip Kryštof
Gamperger (Gämperger) von Gamsenfels
(Gamsenfeldt), František Josef

1770, červenec 19.
1710, červenec 3.
1736, leden 21.
1776, únor 9.

rytířský stav

Gämperger, Josef Podivín
Ganser, Fridrich Sebastián

1743, prosinec 17.
1727, srpen 3.

prostý šlechtický stav
rytířský stav s přídomkem

Garnier, Petr
Gärtler (Görtler), Jan Valentin
Gastheimb, Jan Daniel von

1729, prosinec 18.
1758, září 30.
1743, červenec 20.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

Gatterburg, Konstantin Josef von

1721, únor 10.

Gayer, Antonín František
Gebler, Jindřich Ludvík Karel
Gebler, Tobiáš Filip von
Gebler, Tobiáš Filip von
Geissler, Jan Jiří

1764, srpen 14.
1769, srpen 12.
1763, červenec 2.
1768, prosinec 8.
1766, duben 24.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

Geissler, Jan Jiří von

1769, duben 1.

rytířský stav

inkolát 9.2.1771

Gemrich von Neuberg, Jan Ignác
Gemrich, Jan Ignác
Germeten, Bernard Jindřich von

1760, duben 5.
1723, duben 26.
1728, květen 29.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav

inkolát

Geřzabek (Gerzabek), Jan Josef

1749, září 13.

rytířský stav

Funck, František Ferdinad

stav svobodných pánů

Gfässer, (1) Kristián Josef Paulin a (2) Petr
Zikmund von
Gilgud, Ondřej Casimir von
Giller, Kristián Matyáš Antonín von
Gianini, Anthoni von

1749, březen 13.

starý rytířský stav

1708, prosinec 18.
1764, březen 27.
1714, říjen 5.

rytířský stav

inkolát

radní, purkmistr na Starém Městě pražském
vládní rada úřadu zemského hejtmanství (biskupské vlády) Niského knížectví

von Fuxstein
von Lohauen
von Wolfsfeld

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Geřzabek (Gerzabek, Jerzabek) von
1771, březen 8.
Geřzabina (Gerzabina, Jerzabina), Jan Josef

inkolát

komorní prokurátor na Moravě
komorní prokurátor na Moravě
prokurátor vrchního daňového úřadu v Čechách
vdova po Kristiánu Tomáši Gadenovi, obchodníkovi z Drážďan, verwittwete, dcera Jiřího
Böhmera z Hirschbergu (dnes pol. Jelenia Góra)
rytmistr husarského pluku "Szekler"
plukovník a velitel pevnosti ve slezském Břehu (Brieg, dnes pol. Brzeg)
rada, přísedící a sekretář královského úřadu Hlohovského knížectví
absolvent studií, aspirant úřední služby

von Gamsenfeldt
von Ganser und
Greysau

inkolát
inkolát

inkolát
von Blumenfeld
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
von Ehrenberg

inkolát

inkolát 20.2.1765
Wohlgeboren
Edler

von Neuberg
inkolát

von Geřzabina
inkolát
(Gerzabina)
Wohlgeboren + změna
přídomku na von
Beglerbeg
inkolát

von Gillern
Hoch- und
Wohlgeboren

slezský obchodník a finančník
senior městské rady, městský rychtář v Olomouci
hejtman Hradeckého kraje

inkolát
inkolát
inkolát

lékárník na Starém Městě pražském
vrchní apelační rada Hesensko-darmstadtského knížectví
dvorský rada a tajný referendář při česko-rakouské dvorské kanceláři ve Vídni
člen státní rady pro oblast vnitřních záležitostí
královský rychtář ve Znojmě, administrátor pachtu důchodů z mýta v německých dědičných
zemích
královský rychtář ve Znojmě, administrátor spotřební přirážky a nápojové daně na Moravě
rada soudu nejvyššího purkrabí v Čechách
měšťan na Starém Městě pražském
rada dvorské komory a uherské dvorské kanceláře, profesor soudu na Karlo-Ferdinandově
univerzitě v Praze, přísedící rada českého úřadu desk zemských, tajný ředitel kanceláře vévody
Karla Lotrinského
bývalý voják, bývalý účetní rada české komory
hejtman Čáslavského kraje

bratři; (1) - absolvent filozofického a právnického studia, praktikant u různých úřadů v Čechách

podplukovník

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Gillern, (1) Karel Josef a (2) Jan Kryštof von 1732, červen 4.

Udělený titul

přídomek

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

Gillern, Karel Josef von
Gillern, Kristián Matyáš Antonín von
Gische, Jiří von
Glaser (Glasser), František Xaver
Glaser, David Kašpar
Glaubitz, (1) Baltazar Abraham, (2) Karel
Zikmund a (3) Kryštof Ferdinand von

rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

1726, březen 5.
1766, červen 21.
1712, duben 29.
1776, červenec 18.
1740, květen 25.
1728, květen 12.

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců
(1) - rada dvorské komory ve Vídni

inkolát
Wohlgeboren
von Glassersberg

Glaubitz, (1) Kašpar Fridrich a (2) František 1736, duben 14.
Erdmann von

stav svobodných pánů

Gleissenberg, Jan Kryštof
Gleissenberg, Samuel a Karel Daniel von

1710, listopad 14.
1728, prosinec 20.

rytířský stav

Globen, Jan svobodný pán
Glöckner, Karel Moriz
Glökelsberg, Karel Josef von
Glommer, Ferdinad Ignác
Gobeš (Gobes), Jan Karel
Gočálkovský z Gočálkovic, Jiří Ludvík

1705, červen 20.
1710, duben 7.
1732, srpen 11.
1737, říjen 16.
1779, únor 17.
1705, červen 21.

hraběcí stav
prostý šlechtický stav

Gögger von Lewenegg, Collman
Goldbach, Jan Baltazar von
Goldbach, Jan Kristián von
Göldin von Tieffenau, František Jošt

1713, duben 6.
1729, březen 10.
1734, duben 2.
1746, srpen 18.

starý rytířský stav

panský stav

Wohlgeboren

Goltz, (1) Jan Nepomuk František, (2)
Arnošt Jan von (bratři)
Goltz, Jan Arnošt Václav svobodný pán

1766, dubna 12.

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

1729, únor 18.

starý stav svobodných pánů

hejtman v pěším pluku "Göldin", synovec polního podmaršála Petra Kryštofa Göldina von
Tieffenau
bratři; (1) - působil v oblasti montánní a monetární; (2) - hejtman v pěším pluku "Leopold
Daun"
chrudimský krajský hejtman a přísedící pražského lenního a komorního soudu

Goltz, Jan Arnošt Václav svobodný pán

1731, červenec 4.

hraběcí stav

chrudimský krajský hejtman a přísedící pražského lenního a komorního soudu

Goltz, Jan Arnošt von
Goltz, Jan František von
Görlich, František Ignác
Gottwald, Jan Jiří
Götzken, Antonín Jindřich von
Gränizer, Karel František
Granssberger (Gransberger), František
Antonín
Grechtler, Jan Jiří von
Greiff, Gottfried

1724, květen 13.
1764, březen 20.
1755, červen 28.
1728, květen 12.
1709, duben 12.
1711, leden 14.
1779, leden 22.

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
rytířský stav
rytířský stav
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

chrudimský krajský hejtman a přísedící pražského lenního a komorního soudu
působil v oblasti hornictví a v monetárních záležitostech
substitut úřadu zemského staršího v Opavě, městský administrátor tamtéž
držitel statku v Lehnickém knížectví
měšťan na Novém Městě pražském, absolvent právnických studií
staroměstský kancléř a prokurátor úřadu českých zemských desk v Praze
guberniální rada v Haliči

Gretzel (Grezel), Tobiáš František
Grill von Altorf, Maxmilián
Grimm, Jan Křtitel von

1762, prosinec 11.
1736, květen 1.
1744, únor 21.

1753, leden 26.
1711, duben 7.

Wohlgeboren

dvorský rada knížete Lichtenštejna
podplukovník
obchodník ve Vratislavi, manufakturní podnikatel
měšťan na Novém Městě pražském, majitel statků Stránce, Zelený Důl a Hořany
nájemce dolnolužického statku hraběte Promnitze
(1 a 3) - zemští starší Svidnicko-Javorského knížectví

(1) - působil v zemských úřadech Lehnického knížectví; (2) - zemský starší a zástupce
Lehnického knížectví na slezském veřejném konventu ve Vratislavi, přísedící lehnické
konsistoře aušpurského vyznání
inkolát ve Slezsku
tajný rada, komoří a nejvyšší maršálek falckého kurfiřta
student práv

von Glukenstein

rytířský stav
prostý šlechtický stav
von Treuenfeld
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

inkolát
inkolát

sekretář královského úřadu Opolsko-Ratibořského knížectví
poštmistr ve Zdicích

inkolát ve Slezsku
inkolát ve Slezsku

Wohlgeboren
inkolát
inkolát ve Slezsku
von Gräntzenstein
Edler von Kranzberg

inkolát 25.1.1779
inkolát

rytířský stav

von Greiff und Lindsay

vratislavský obchodník

prostý šlechtický stav

von Gränzenstein

primátor v Trutnově

rytířský stav

inkolát
inkolát

rada dvorské komory, moravský vrchní bankální reprezentant

Příjemce / příjemci
Groddeck, Gabriel von
Grohmann, Rudolf
Grohmann, Rudolf von
Gromann, František Josef
Grömling, Karel
Gross, Jakub Augustin
Gross, Karel Jindřich
Gruber, Kašpar Ludvík
Grumholz, Jiří Antonín
Grüner, Jan Leopold
Guastalla und Sabionetta, Josef Maria

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1728, únor 18.
1746, červen 14.
1749, listopad 10.
1770, únor 3.
1769, leden 6.
1709, duben 18.
1731, únor 8.
1709, září 28.
1709, leden 18.
1706, květen 8.
1745, prosinec 18.

Gudenus, František de Paula von
Guerin, Karel von
Guggenberger, Pavel
Guicciardi, (1) Filip a (2) Marie Anna von

1756, březen 15.
1733, únor 20.
1733, prosinec 4.
1765, červen 8.

rytířský stav
rytířský stav

Gützmar, Jan Jindřich
Gützmar, Jan Jindřich von
Gymnich, Leopold Narcis von
Haberkhorn, Jan Adam von
Habicht, Sirmund Augustin
Hagen, Jiří Ondřej
Hagen, Jiří Ondřej von
Halama z Jičína, Jindřich Filip

1736, listopad 20.
1740, červen 21.
1705, květen 12.
1715, říjen 16.
1728, březen 31.
1719, prosinec 16.
1735, duben 9.
1742, listopad 17.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
starý rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav
von Habichtfeld
prostý šlechtický stav
rytířský stav
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Hannekarth, Jan Jiří von
Hannl, Václav Jiří von
Hantke, František Ludvík von
Harbuval von Chamaré, Jan Ludvík
Harbuval von Chamaré, Jan Ludvík

1731, leden 2.
1713, srpen 18.
1721, leden 10.
1727, říjen 2.
1751, žáří 4.

rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
hraběcí stav

Hardy, František Ludvík von
Harnach, Karel Ferdinand von
Harrachu, (1) Jan Jáchym a (2) Ferdinand
Markvard z
Harrach, (1) Jan Jáchym a (2) Ferdinand
Markvard svobodní páni
Hart, Jan von
Härtel, Karel Řehoř

1733, prosinec 14.
1716, prosinec 6.
1705, květen 8.

rytířský stav
starý panský stav

Wohlgeboren

bratři; (1) - kapitán císařské armády

1706, srpen 9.

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

bratři; (1) - hejtman císařské armády

1754, červenec 13.
1721, říjen 26.

rytířský stav
rytířský stav

Hartig, Antonín svobodný pán

1735, březen 10.

hraběcí stav

Hartig, Jan Hubert svobodný pán
1725, únor 28.
Hartig, Ludvík Josef svobodný pán
1719, únor 20.
Hartl von Hartenberg, František Alexander 1741, říjen 6.

Udělený titul
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

přídomek

von Gronau
Edler
von Langenfeld

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát ve Slezsku

z polské rodiny, hodlá se usadit ve Slezsku
advokát královského úřadu v Opavě
advokát královského úřadu v Opavě
měšťan v Těšíně
český fiskální adjunkt
účetní rada u účtárny české komory v Praze

inkolát
inkolát

inkolát ve Slezsku
von Grubersberg
von Rossenfeld
von Grünfeld

měšťan a obchodník v Kladsku
královský rychtář v Jihlavě, zemský berní výběrčí v Jihlavském kraji
držitel statků ve Slezsku
inkolát

hraběcí stav
hraběcí stav
starý rytířský stav

von Guggenberg

von Lilienfeld

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát
inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren
inkolát
inkolát

inkolát 28.9.1754
von Härtel a Schapplau
Hoch- und
Wohlgeboren

pocházel z Vídně, hodlá se usadit ve Slezsku
nájemce tabákového monopolu v Dolních Rakousích
manželé
městský syndik ve Vratislavi
první městský syndik ve Vratislavi
aspirant úřední služby
obchodník a kupec ve slezské Stínavě
kancléř cisterciáckého kláštera v Kamenci (dnes pol. Kaminiec) ve Slezsku
administrátor tabákové daně na Moravě, tabákový manufakturista
nejvyšší administrátor tabákové daně v Praze
nejvyšší zemský písař Krnovského knížectví, přísedící zemského soudu Opavsko-krnovského
knížectví
dědic statku v Lužici, manžel držitelky svobodných statků v Niském knížectví
dvorský rada a tajný referendář české dvorské kanceláře ve Vídni
zemský starší Niského knížectví
ředitel rytířské akademie v Lehnici, vládní rada Lehnického knížectví
bývalý vládní rada a ředitel rytířské akademie v Lehnici
královský lesmistr v Břežském knížectví

přísedící moravského královského tribunálu v Brně
rada a sekretář vrchního úřadu ve Vratislavi
vice-prezident a rada říšské dvorské rady ve Vídni

inkolát

český místodržitel a purkrabí Hradeckého kraje
přísedící českého zemského soudu v Praze
soudní přísedící a sekretář úřadu nejvyššího dvorského maršálka

Příjemce / příjemci
Hartlieb, Jan Křtitel
Hartmann svobodný pán von Clarstein,
František Mikuláš
Hartmann, (1) František Václav a (2) Jakub
Jan
Hartung von Hartenfels, (1) František Karel
a (2) Matyáš František
Hassenwein von Festenberg, (1) Václav,
(2) František
Hassenwein, František Ignác
Hassenwein, Jan
Hassler von Küssenegg, František
Hasslingen, (1) Augustin, (2) Jan Wolff a
(3) Jindřich svobodní páni
Hasslingen, August a Jan Wolff a Jindřich
svobodný pán
Hatzfeld, Wolfgang von
Hauben, Jan Jiří svobodný pán von der

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1723, duben 26.
1721, březen 19.

Udělený titul

1763, prosinec 22.

prostý šlechtický stav

1710, únor 5.

starý rytířský stav

přídomek

rytířský stav
hraběcí stav

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

rada české komory v Praze
viceprezident apelačního soudu v Praze, český místodržitel

von Löwenbrunn

bratři; (1) - absolvent právnického studia; (2) - volontér v dragounském pluku "Jung Modena"
bratři; absolventi univerzitního studia a aspiranti úřední služby

1778, březen 10.
1773, listopad 17.
1766, říjen 6.
1709, červenec 8.
1718, září 1.

Udělený inkolát

inkolát
rytířský stav
von Festenberg
rytířský stav
von Festenberg
stav svobodných pánů
Wohlgeboren
starý stav svobodných pánů

bývalý administrátor spotřební přirážky na Moravě
nadporučík v dragounském pluku "Fürst Liechtenstein"
hejtman Znojemského kraje
(2-3) synovci (1)

1727, únor 17.

inkolát

1740, únor 10.
1707, prosinec 30.

inkolát
inkolát

Haubt, Jan Maxmilian a Karel Jindřich von 1730, říjen 13.

inkolát ve Slezsku

Haugvic (Haugwitz), Karel von

1779, prosinec 7.

hraběcí stav

Haugwitz und Kleinabisch, (1) Jiří Karel a
(2) Jindřich Vilém

1723, říjen 4.

stav svobodných pánů

Haugwitz, Jiří Karel svobodný pán

1733, říjen 11.

hraběcí stav

Hausperský von Fanal, Gottfried Tadeáš

1731, leden 2.

stav svobodných pánů

Häussler, František Antonín
Hautoy du, Jan Jindřich Chevalier
Haw (Hau), Jan Kašpar
Hawle, Václav Augustin
Hay, Jan Leopold
Hayder, Štěpán Josef
Haydhausen, Jiří Vilém von
Haye, Vilém de la

1718, listopad 5.
1707, březen 23.
1749, červen 21.
1775, duben 19.
1775, únor 25.
1735, březen 10.
1716, březen 12.
1723, duben 5.

prostý šlechtický stav
hraběcí stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

Hayek von Waldstätten, (1) Dominik Josef 1744, duben 22.
a (2) Jindřich Xaver
Hayek von Waldstätten, Jindřich Xaver
1749, březen 11.

rytířský stav

Haymerle, Ferdinand Jan Nepomuk
Haymerle, Václav František
Haymerle, Václav František von
Hebenstreit, Petr
Hedl, Jan Leopold

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

1755, červenec 30.
1737, září 12.
1748, březen 6.
1753, listopad 24.
1735, květen 14.

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

(1) asesor manského soudu a zemský starší a zástupce Hlohovska na slezském veřejném
konventu ve Vratislavi; (2) zástupce Volovského knížectví na slezském veřejném konventu ve
Vratislavi, zemský starší vikpildy Rützen (dnes pol. Ryczeń)
asesor manského soudu a zemský starší a zástupce Hlohovska na slezském veřejném konventu
ve Vratislavi

von Festengrund
inkolát
inkolát 21.12.1754
Edler
inkolát 4.3.1775
von Haydern
inkolát
inkolát

nájemce statku knížete Lichtenštejna
plukovník a velitel pluku dragounů císařské armády
vrchní válečný komisař a rada české reprezentace a komory v Praze
nájemce panství hrabat Morzinů v Čechách
probošt kolegiátní kapituly v Mikulově
majitel plátenické manufaktury ve Vídni, přísedící merkantilního soudu v Terstu
hejtman císařské armády
dvořan a štolba pražského arcibiskupa v Praze

inkolát

bratři; (1) - vládní rada v Dolních Rakousích, (2) rada a přísedící moravského královského
tribunálu v Brně
kancléř moravského královského tribunálu v Brně

inkolát 30.8.1755

praktikant u moravského královského tribunálu v Brně, aspirant úřední služby
agent při české dvorské kanceláři ve Vídni
dvorský agent při české dvorské kanceláři ve Vídni
kancléř velkopřevora Maltézského řádu v Praze
taxátor českého místodržitelství v Praze

starý rytířský stav

inkolát
von Streitenfeld
von Trauenfels

bratři
komoří, generálmajor

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

von de la Haye a
Dürrenhagen

bratři

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1707, duben 27.
1716, duben 23.
1708, září 4.
1737, květen 7.
1767, leden 2.
1775, březen 3.
1738, leden 30.
1712, leden 5.
1721, říjen 26.
1712, prosinec 21.
1743, srpen 22.
1767, listopad 6.
1758, duben 15.
1706, duben 21.
1727, červenec 8.
1728, červenec 15.
1716, srpen 3.
1756, srpen 19.
1730, leden 21.

Udělený titul

Hennet, František Leopold
Hennigar von Seeberg, Jan Václav
Hentschel von Gilgenheim und
Gutschdorf, Vavřinec
Hentschel, Gottfried František

1749, srpen 30.
1744, únor 21.
1766, září 9.

rytířský stav
panský stav

1737, listopad 10.

rytířský stav

Herberstein, Gundakar von

1727, prosinec 14.

Herdy, Jan Felix

1779, březen 27.

prostý šlechtický stav

Herford, Samuel
Herlin, Claudius de
Hermann, (1) Eliáš a (2) Jan Michal

1725, červen 11.
1723, květen 24.
1719, červenec 10.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Hermann, Enoch Kristián
Hermann, Jan František
Hermansdorff, Eliáš von
Hertel von Hertel und Schapplau, Karel
Gregor
Hertsch, Jan Michal
Herzig, Antonín František
Herzmansky, Jiří František
Heuel, Jindřich von
Heugel, Jan Jiří
Heyfelder, Martin
Heysse, Jan Fridrich
Heyssler, Josef Fabián Sebastián
(Šebestián)

1717, duben 30.
1766, březen 22.
1727, srpen 12.
1721, říjen 26.
1767, únor 11.
1775, prosinec 14.
1719, listopad 8.
1707, červen 10.
1721, duben 24.
1758, březen 25.
1757, říjen 3.
1759, leden 15.

Heermann, Enoch Kristián
Hegewaldt, Rudolf von
Hein, (1) Jan Petr a (2) Jan Arnošt
Hein, Jan Petr von
Heinke, František Josef
Heinke, František Josef von
Heinrich, Bartoloměj
Heintze, (1) Adam a (2) Baltazar
Heintzenau, Adam von
Heinzenau, Baltazar von (Heintze)
Helffer, Petr Pavel
Helly, Jan Jiří
Helminger, František Ludvík
Helwick, Kristián
Helwig von Helwig, Kristián
Henn von Henneberg, Jan Jindřich
Henn, Jan Jakub von
Henn, Jan
Henneberg, Jan Jindřich svobodný pán

přídomek

rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

působil v císařských vojenských službách
rytmistr kyrysnického pluku císařské armády
bratři

inkolát
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Edler

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Helffentreu
Edler
von Mininkenberg

inkolát 5.3.1775
von Oderfeld
von Heitzenau
inkolát
inkolát ve Slezsku

bývalý kontrolor vrchního celního a mýtního úřadu v Praze
dvorský rada a tajný referendář při česko-rakouské dvorské kanceláři ve Vídni
vrchní hejtman panství hraběte Proskovského ve Slezsku
bratři, obchodníci ve Slezsku
obchodník ve Slezsku
radní v Plzni a městský fyzik
lékárník na Starém Městě pražském
hejtman v pěším pluku "Salm"
lékař ve Vratislavi

inkolát ve Slezsku
stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý stav svobodných pánů

přísedící zemského soudu Opavského knížectví
inkolát
chirurg v Praze
přísedící zemského soudu Opavského knížectví
inkolát

menší písař při českém úřadu zemských desk v Praze

Wohlgeboren
inkolát
von Hentschel a
Sternheim
Hoch- und
Wohlgeboren
Edler von

inkolát

advokát a posléze sekretář kladského královského úřadu

inkolát
královský rychtář ve Znojmě, člen hospodářské spol. (Ackerbau Gesellschaft) na Moravě
magistrátní syndikus ve Vratislavi

von Herrmansdorff

bratři; (1) - kornet v dánských službách; (2) - advokát biskupské knížecí vlády v Nise (Slezsko)

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

von Siegfeld
von Herrnritt

komorník moravských zemských desk
poštmistr v Golčově Jeníkově
poručík v dánských službách
rada a sekretář slezského vrchního úřadu ve Vratislavi

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Hertzenfeldt
Edler von Herzfeld
von Heldenherz

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát 21.2.1767

inkolát
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Hanenberg
von Rosenfeld

probošt metropolitní kapituly sv. Víta v Praze
hospodářský ředitel opočenského panství (ve službách rodu Colloredů)
radní v Opavě, kontrolor slezského vrchního celního úřadu
dvorský rada říšské dvorské kanceláře ve Vídni
sekretář moravského královského tribunálu v Brně
rytmistr v kyrysnickém pluku "Erzherzog Leopold"
inženýr-plukovník
obchodník v Hostinném

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1769, listopad 4.

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav

von Schüttelsberg

Hildprand von a zu Ottenhausen, Karel
Josef
Hildprand von und zu Ottenhausen, (1)
Karel Josef a (2) Jan Josef
Hilleprand von Prandau, (1) Jan Jiří a (2)
Maxmilián Emanuel
Hilmayer, Vilém Ferdinand
Hippmann, Jan Pavel
Hnojek (Hnogek), Václav Matyáš
Hocke, Jan Mikuláš von

1739, březen 9.

rytířský stav

1756, srpen 23.

stav svobodných pánů

1730, září 27.

rytířský stav

1763, červenec 13.
1733, srpen 19.
1754, březen 12.
1722, březen 10.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

Hofer von Lobenstein, Vilém Fridrich
Hoffer, Jan Antonín von
Hofmann, Jan Josef
Hohberg, Oto Konrád von

1723, říjen 4.
1709, únor 20.
1729, únor 1.
1714, říjen 16.

Hohberg, Valentin Gottlieb
Hohenembs, František Vilém von
Hohenembs, Jakub Hanibal
Hohenfeld, Otto Ferdinand svobodný pán

1746, listopad 16.
1756, červenec 2.
1708, prosinec 14.
1722, prosinec 2.

Hohenfeld, Otto Karel von
Hochberg von Hennersdorf, (1) Jan
Antonín a (2) František Václav
Holfeld, Matyáš Josef
Holger, Josef Ferdinand
Holler von Doblhof, Karel

1765, říjen 11.
1746, červen 30.

panský stav

Wohlgeboren

bratři; (2) - přísedící zemského soudu v Čechách

1780, květen 19.
1769, březen 11.
1757, červen 23.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
starý rytířský stav

účetní rada, člen české Ackerbau Gesellschaft
dvorský rada nejvyššího soudním úřadu
dvorský rada, tajný referendář v directoriu in publicis et cameralibus ve Vídni

Holtzhausen, Jan Josef
Holzbecher, Josef Antonín von
Holzbecher, Václav Antonín
Höpfling und Bergendorf, Jan Jiří von
Horak von Choboletz und Launa, František
Josef

1722, červen 20.
1770, prosinec 3.
1738, prosinec 28.
1705, červen 12.
1773, prosinec 31.

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
rytířský stav

Edler von Ehrenhold
Edler
inkolát
příjemce: Edler Herr
inkolát 30.6.1757
von Doblhof; syn
Antonín: Edler Herr von
Doblhof-Dier (připojení
jména a erbu rodu
Dierů)
inkolát
inkolát 14.11.1776

Horak, František Josef

1757, květen 6.

prostý šlechtický stav

Horn, Jan Jindřich
Hornes, Dionis Josef von
Hossmann von Mannfels, Jan Karel

1722, červen 28.
1722, listopad 16.
1708, březen 24.

prostý šlechtický stav

Hilbert, František Dominik

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců
měšťan na Novém Městě pražském, absolvent právnického studia, aspirant úřední služby
hejtman Rakovnického kraje

Wohlgeboren

(1) - bývalý hejtman Rakovnického kraje; (2) - synovec (1)
inkolát

Edler

inkolát 21.3.1766

von Kleefeld

inkolát

bratři; (1) - rada české komory a vrchní bankalitní reprezentant v Čechách; (2) - rada dvorské
komory
rada českého gubernia
kontrolor královského úřadu deputovaných v Praze
plukovník, velitel 2. banátského (hraničního) pěšího pluku
zástupce kraje Guhrau (dnes po. Góra) v Hlohovském knížectví na slezském veřejném
konventu ve Vratislavi

inkolát
rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

inkolát

prostý šlechtický stav

komorní prokurátor na Moravě
sekretář zemského hejtmanství (biskupské knížecí vlády) v Nise (Slezsko)
zemský starší lehnického knížectví, mimořádný zástupce Lehnického knížectví na slezském
zemském konventu ve Vratislavi
bývalý rada a sekretář královského úřadu ve Svídniciko-Javorském knížectví

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát

Edler von Danneborug
(Dannenbourg) und
Blankenstein
von Choboletz und
Launa
von Hornau

důstojník císařské armády a městské posádky ve Frankfurtu n. M.
vrchní poštovní správce na Moravě
radní a purkmistr v Brně, hejtman městské kompanie
rada apelačního soudu v Praze
sekretář a představený hřebčince v Lipici

kancelista generálního válečného komisariátu
vládní rada vratislavského biskupa Františka Ludvíka Falcko-Neuburského v Nise
inkolát

starý rytířský stav

primátor královského města Žatec

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1743, únor 13.

Udělený titul

přídomek

Hotovec z Husenic a Löwenhausu
(Hotowetz von Husenitz und Löwenhaus),
Emanuel František
Hotovec z Husenic a Löwenhausu, (1)
1709, srpen 29.
Ignác Pavel, (2) Jan Václav a (3) Václav
Podivín
Hoverd, (1) Jan Adrian a (2) Jan Josef
1721, červenec 13.

starý panský stav

Wohlgeboren

Hoyer, Jan Kašpar
Hoyer, Jan Kašpar von
Hoyer, Jan Pavel
Hoym, (1) Adolf Magnus, (2) Ludvík
Gebhard, (3) Karel Siegfried a (4) Karel
Jindřich von
Hrobčický z Hrobčic, František Antonín
Hubatius, Kryštof Vojtěch
Hubatius, Ludvík
Huber, Jan Vojtěch
Hubrig, (1) Arnošt Kristián a (1) Jan
Kristián von
Hubrig, Julius Fridrich von
Hund und Alt-Grotgau, František Fridrich
von
Hund, Hildebrand Rudolf von
Hynitsch, Jan

1767, leden 31.
1772, leden 18.
1767, květen 14.
1715, březen 16.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

1755, říjen 2.
1744, říjen 20.
1758, leden 30.
1757, září 5.
1712, květen 9.

stav svobodných pánů
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Udělený inkolát

rada a přísedící moravského královského tribunálu v Brně

starý rytířský stav

rytířský stav

von Plenkhen

inkolát

inkolát 26.1.1772
von
inkolát ve Slezsku

Wohlgeboren
von Kottnow
von Kottnow
von

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát

(1) - rada a sekretář moravského královského tribunálu; (2) - kanovník svatovítské a
vyšehradské kapituly a děkan u sv. Apolináře v Praze; (3) - mladší lovčí na komorním panství
Zbiroh
příbuzní a dědici zemřelého kancléře slezského vrchního úřadu Jana svobodného pána
Plenkhen, aspiranti státní služby
jízdní revizor účtárny českého gubernia v Praze
rada českého gubernia v Praze
přísežný zemský účetní v Čechách
bratři

major v kyrysnickém pluku "Radicati"
děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze
bývalý rytmistr v husarském pluku "Kálnoky"
plukovník a velitel kyrysnického pluku "Serbelloni"
bratranci; (1) - radní ve Vratislavi, komerční rada a městský vrchní komoří; (2)- držitel statku
ve Slezsku

1727, květen 21.
1726, květen 18.

inkolát ve Slezsku
starý stav svobodných pánů

1720, březen 18.
1728, leden 9.

stav svobodných pánů
rytířský stav

von Hoff

Charwarth, Jan František svobodný pán
von
Chenino della Vigna, Adam František

1715, říjen 16.

hraběcí stav

Wohlgeboren

komoří

1755, březen 6.

prostý šlechtický stav

skutečný koncipista v directoriu in publicis et cameralibus ve Vídni

Chenot Bonnenouvelle de Briel, Josef
Chorynský z Ledské, (1) Matyáš, (2)
František Jan, (3) Ignác Dominik a (4)
Michal Václav

1776, srpen 8.
1761, prosinec 12.

panský stav
hraběcí stav

svolení ponechat si
jméno a přídomek della
Vigna
Wohlgeboren
inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren, svolení
psát se hrabata
Chorinští svobodní
pánivon Ledske

Chorynský z Ledské, František Karel
Chotek svobodný pán z Chotkova a
Vojnína, Václav
Imbsen, (1) Jan Teodor, (2) Vilém a (3)
Konrád von
Imbsen, (1) Konrád, (2) Jan Theodor, (3)
Ludvík Theodor Rochus a (4) Marie Josefa
von
Imbsen, František Arnold von

1710, září 29.
1723, květen 13.

stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

přísedící českého zemského soudu a hejtman Hradišťského kraje
litoměřický krajský hejtman

vládní rada vratislavského biskupa v Nise, hejtman biskupských úřadů na Jánském Vrchu a v
Žulové

1718, září 19.

inkolát v rytířském
stavu ve Slezsku

zemský fyzik svobodného stavovského panství Bytom (něm. Beuthen) ve Slezsku

podplukovník
bratři; (1) - děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně, skutečný rada
olomoucké biskupské konzistoře, kanovník olomoucké kapituly; (2) - přísedící moravského
zemského soudu; (3) - rada a přísedící moravské reprezentace a komory; (4) - praktikant u
krajského úřadu Znojemského kraje

inkolát

1733, červen 15.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

1740, prosinec 20.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

sourozenci a bratranci; (2) - hornorakouský dvorský rada a kabinetní sekretář; (3) - truksas na
kolínském arcibiskupském dvoře
inkolát

rada a přísedící moravského královského tribunálu v Brně

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Edler

Jankwitz, (1) František Václav a (2) Matyáš 1729, leden 13.
Ignác
Janotickh (Janotík), Josef Jan Nepomuk
1761, červen 22.

rytířský stav

von Freyenfeld

prostý šlechtický stav

von Adlerstein

Janovský z Janovic, František Adam
Jeutha, Ondřej von
Ježdick (Jezdik), Josef
Joanelli, Marcus
John von Johnsfeld, Kristián Josef
John, Kristián Josef
Johnová, Zuzana a jejích šest dětí: Jan
Ferdinand, Jan Kristián, Zuzana Alžběta,
Johana Zuzana Zuzana Kristýna a Zuzana
Karolína
Johnsthon, Sebastián Rudolf
Jonák (Jonak), Matyáš František
Jordan, Jan Emerich Josef
Jordan, Jan Kryštof
Jordan, Jan Kryštof von
Joyeuse, Jan Křtitel de

1772, listopad 13.
1727, květen 4.
1750, únor 28.
1727, říjen 23.
1730, březen 30.
1709, duben 16.
1707, říjen 11.

stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Wohlgeboren

1733, červen 18.
1752, září 9.
1757, prosinec 26.
1719, duben 24.
1730, srpen 11.
1754, únor 27.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
hraběcí stav

Jungwirth, František Josef von
Jungwirth, Jan Petr von
Jurain, Josef
Just, Martin Bernard
Kaffel, František
Kager von Stampach, (1) Jiří Karel a (2)
Václav Erasmus
Kager von Stampach, (1) Karel, (2) Jan a (3)
František
Kaiser, Jan Ondřej
Kalkreut (Kalckreuth), Kristián Eusebius
von
Kamper, Jan Leopold
Kannegiesser, Albert Filip
Kannegiesser, Heřman Vavřinec
Kannegiesser, Heřman Vavřinec von

1753, srpen 11.
1734, srpen 27.
1778, květen 12.
1715, říjen 8.
1752, únor 5.
1741, květen 26.

panský stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

1756, srpen 4.

hraběcí stav

1775, květen 27.
1729, červen 16.

rytířský stav

1706, listopad 5.
1724, květen 3.
1737, duben 11.
1765, červen 18.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

von Siegersburg

Kannegiesser, Heřman Vavřinec von

1752, listopad 24.

starý rytířský stav

Karchesy, Ignác Jakub
Kastner, Kristián Leopold
Kavanagh (Kavannagh, Kawanagh), Jan
Křtitel von

1777, březen 4.
1779, prosinec 7.
1768, srpen 18.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

potvrzení přídomku
von
Edler von
von Kastenberg
Hoch- und
Wohlgeboren

Inzaghi, František Filip von
Istler, Antonín Arnošt
Jänisch, Jan Jiří

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1765, červen 15.
1778, říjen 8.
1738, prosinec 11.

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát

královský rychtář v Olomouci
majitel železárenské manufaktury v Schlawentitz (pol. Sławięcice) Opolském knížectví

inkolát

(1) - administrátor soukromých statků na Moravě a ve Slezsku
radní, pokladník městské hospodářské inspekce v Olomouci

inkolát ve Slezsku
von Gambssenfall
inkolát
von Johnsfeld

inkolát ve Slezsku
von Freyenwald

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren
von
von Friedenfels
von
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
von Kaisern

inkolát
inkolát 7.3.1754

inkolát
inkolát 16.5.1778

nájemce dolnoslezských statků svobodného pána von Bibran
radní a královský rychtář na Novém Městě pražském
hejtman posádkového praporu pěšího pluku "Browne" v Terstu
radní protokolista české dvorské kanceláře ve Vídni
dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
generálmajor
komoří a přísedící dvorního lenního soudu v Čechách
přísedící směnečného soudu v Linci
bývalý příslušník jezuitského řádu, supernumerární kanovník brněnské kapituly
kanovník a posléze děkan kolegiátní kapituly sv. Petra v Budyšíně
hejtman granátníků v pěším pluku "Wolfenbüttel"
bratři; (1) - plukovník v kyrysnickém pluku "Lobkowitz"; (2) - hejtman Žateckého kraje
(1) - generál kavalérie, (2-3) - synovci (1)

inkolát
inkolát ve Slezsku

inkolát
Wohlgeboren

držitel statku v Javorském knížectví
přísedící nákladnického a šestipanského úřadu na Starém Městě pražském
radní Starého Města pražského
vysloužilý voják císařské armády, nájemce statků v Opavském knížectví
vysloužilý voják císařské armády, nájemce statků v Opavském knížectví
(1) - roz. Oehmová (Öhmová), vdova po Janu Kristiánovi Johnovi, syndikovi a radním ve
Vratislavi

královehradecký biskup

doktor medicíny a filozofie ve Vratislavi
filiální válečný komisař v Praze
rada slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
skutečný dvorský rada a tajný referendář kde česko-rakouské dvorské kanceláře ve Vídni
dvorský rada a tajný referendář v directoriu in publicis et cameralibus
přísežný moravský zemský advokát
český zemský účetní

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Kavanagh (Kavannagh, Kawanagh), Karel 1750, březen 21.
von
Kavanagh (Kavannagh, Kawanagh), Mořic 1728, srpen 15.
von
Kavanagk, Jan von
1737, říjen 26.
Kayserstein, Jan František svobodný pán 1724, květen 3.
von
Kehler, Gottfried
1740, prosinec 6.
Kempf, Fridrich Antonín
1758, únor 13.
Kerndlmayer von Ehrenfeld, Antonín Josef 1760, prosinec 29.

Udělený titul

Kerndlmayer, Antonín Josef
1759, září 27.
Kesseler von Sonnenfels, Gerhard Antonín 1741, květen 20.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Ehrenfeld

Kesseler, Gerhard Antonín
Keyl, Jan Kašpar
Kfeller von Sachsengrün, Karel Antonín

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
panský stav

von Sonnenfels

Kharner, Jiří František Ludvík
1708, únor 23.
Khautten zu Kürchberg, Tadeáš Adam von 1741, únor 24.

prostý šlechtický stav
hraběcí stav

von Löwensfeld
Hoch- und
Wohlgeboren

Khautz, (1) Karel Leopold a (2) Jan Petr

prostý šlechtický stav

1722, říjen 15.
1713, srpen 5.
1745, květen 6.

1743, duben 19.

Khautz, Karel Leopold von
1754, leden 12.
Khenvenhüller, Sigmund Fridrich
1725, leden 23.
Khevenhüller-Metsch, Jan Josef hrabě von 1763, prosinec 20.

Profesní zařazení příjemce / příjemců

starý rytířský stav

inkolát

polní zbrojmistr a plukovník císařské armády

starý rytířský stav
hraběcí stav

inkolát

polní podmaršálek císařské armády

inkolát

radní, purkmistr ve Svídnici
podplukovník v pěším pluku "Wolfenbüttel"
přísedící úřadu nejvyššího purkrabství v Praze

inkolát

úředník bankální administrace v Praze
sekretář moravského královského tribunálu v Brně

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

rytířský stav

Hoch- und
Wohlgeboren
von Mansberg

německý sekretář moravského královského tribunálu v Brně
úředník vrchního celního úřadu v Horním Slezsku
bývalý hejtman Plzeňského kraje, působil též v hospodářské sféře v Čechách

Wohlgeboren

jihlavský radní

bratři; (1) - správce poštovního úřadu v Brně, rada české komory; (2) - úředník ve službách
rodu Lichtenštejnů a moravských stavů
správce poštovního úřadu v Brně

von Abendthal
inkolát

knížecí stav, dědičný v
primogenituře
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Hochgeboren

knížecí stav, dědičný v
primogenituře
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Hochgeboren

1706, srpen 20.
1777, duben 18.

Kinský z Vchynic a Tetova, Štěpán Vilém
hrabě
Kintzel, Ferdinand Antonín
Kircheysen, Jan Jiří
Kirchhoff, Antonín Gottlieb
Kirchner, Jiří Adalbert
Kirchner, Michael Achaz svobodný pánn
von
Klebelsberg, Maxmilián Lambert svobodný
pán
Klee, Jan Kryštof svobodný pán von der

1746, prosinec 22.

Kleinwächter, František Bernard
Klessel, Gottfried
Klisch, Gottfried

1748, červenec 13.
1712, únor 5.
1727, září 3.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Klosse, Jan Jindřich
Kluge, Kristián

1710, březen 22.
1726, leden 23.

rytířský stav
rytířský stav

1733, prosinec 29.

Udělený inkolát
inkolát

Kierstein, Daniel
Kindermann, Ferdinand

1725, prosinec 31.
1723, červen 12.
1727, srpen 3.
1731, leden 2.
1708, červenec 12.

přídomek

von Kirstenau
von Schulstein

skutečný tajný rada a konferenční ministr, nejvyšší komoří

inkolát

rytmistr císařské armády
děkan kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, rada školské komise, vrchní
dohlížitel nad normálními školami v Čechách
nejvyšší hofmistr a komoří

inkolát
von Rosenkron
inkolát ve Slezsku
von Neukirchen

vrchní ředitel tabakového apalta (administrace) ve Slezsku
kornet císařské armády
lékař a lékárník v Hradci Králové

inkolát
hraběcí stav

1735, srpen 17.

Freyherr von
Thumbburg

důstojník císařské armády
inkolát

lékař ve Vratislavi

inkolát

poručík a auditor v pěším pluku "Marschall"
rada a sekretář konsistoře ve Volovském knížectví, zemský starší tamtéž
vratislavský měšťan a dědic textilní obchodní firmy, nájemce statku vratislavské katedrální
kapituly sv. Jana Křtitele
slezský advokát
slezský obchodník s plátnem, rada slezského komerčního kolegia ve Vratislavi

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

Kluger, Jan Antonín

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1779, září 18.

prostý šlechtický stav

Edler von Teschenberg

vrchní regent vévodské Těšínské komory

Kluss, Josef Václav

1746, prosinec 31.

prostý šlechtický stav

von Klusenthal

Klüx und Hennersdorf, Erasmus Bernard
von,
Kniebandl, Jan Tadeáš
Knichen, Arnold Josef von
Knichen, Arnold Josef von
Koc z Dobrše, Jan Markvart
Köffiler, (1) Jan Leopold a (2) Karel
Köffiller (Köffiler), (1) Jan Leopold a (2)
Karel von
Kofler (Koffler), Pavel
Köhler, Gottfried
Koch, Ignác von
Koch, Jiří Gottfried von

1712, prosinec 10.

stav svobodných pánů

měšťan Starého Města pražského, přísedící šestipanského úřadu, činný v různých
hospodářských funkcích města
zemský starší v Hlohovském knížectví

1758, září 30.
1723, červen 4.
1736, červenec 26
1767, červenec 31.
1767, květen 18.
1773, říjen 22.

prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
stav svobodných pánů
starý panský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Ehrenzweig

1765, březen 26.
1706, říjen 30.
1748, září 20.
1738, prosinec 27.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
panský stav
starý rytířský stav

Edler

Kolařzik, Antonín Ignác

1747, leden 18.

prostý šlechtický stav

von Sternhof

Kölbel, František
Kolbnitz, (1) Arnošt Tadeáš a (2) Jan
Mikuláš
Kolloch, Sebastián (Šebestián) Michal
Kollonitz, Karel von
Kollonitz, Ladislav von
Kölsch von Kölschheim, Jan František Josef

1780, leden 27.
1725, únor 14.

rytířský stav
rytířský stav

von Löwengrimm

inkolát 29.1.1780
inkolát

1769, leden 20.
1743, červenec 29.
1749, srpen 2.
1776, květen 24.

rytířský stav

von

rytířský stav

von Kölschheim

inkolát 28.1.1769
inkolát
inkolát
inkolát

Kölsch, František Josef
Kommergantzký, Jan Jindřich
König, (1) Matyáš Martin a (2) Kryštof
Ludvík
König, Antonín František
König, Ignác Valentin
König, Ludvíka Eleonora, roz. von
Goldbach
Königsdorf, Jiří Vilém von
Königsfeld, Jan Jiří von

1757, duben 30.
1735, květen 2.
1710, září 14.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

von Kölschheimb

1753, leden 13.
1751, březen 27.
1729, červenec 16.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Königsberg
von Cronwald

Kopeczek, Josef Jan
Koranda, Jan Kryštof

1757, červen 18.
1758, březen 11.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Kornritter von Ehrnhalm, Jan Josef
Kornritter, Jan Josef

1748, srpen 28.
1735, září 1.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Kořenský svobodný pán z Terešova, Jan
Antonín

1705, říjen 5.

hraběcí stav

1727, duben 5.
1722, březen 10.

Udělený inkolát

inkolát
Wohlgeboren
Edler
inkolát

Wohlgeboren
inkolát

inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren
von
von

inkolát
inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren

radní v Olomouci
dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
přísedící českého zemského soudu v Praze
bratři; (1) - směnárník a obchodník v Brně; (2) - absolvent studií
(1) - obchodník a fabrikant v Brně; (2) - poštmistr v Pohořelicích
obchodník a směnárník v Brně
protonotář ve Vratislavi
tajný dvorský a kabinentní sekretář císařovny Marie Terezie
agent při dvorské válečné radě a české dvorské kanceláři, sekretář císařského vyslance
v Moskvě
hospodářský hejtman na panstvích Bílina, Libčeves a Mirešovice (ve službách rodu
Lobkowiczů)
kontrolor solného úřadu v Německém Brodě
(1) - beneficiát knížecí kaple katedrály sv. Jana ve Vratislavi; (2) - vládní rada LehnickoBřežského knížectví
měšťan v Brně

měšťan v Kadani
rada slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
bratři, obchodníci ve Vratislavi
správce poštovního úřadu v Opavě
komorní a vojenský výplatčí v Brně

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát 22.6.1757

inkolát
von Ehrenhalm

Profesní zařazení příjemce / příjemců

světský kazatel
supernumerární sekretář české reprezentace a komory v Praze, sekretář českého nejvyššího
zemského válečného komisaře hraběte Kolowrata
hejtman Jihlavského kraje
akcesista české dvorské kanceláře ve Vídni, správce nejmenovaného kláštera ve Vratislavi
dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Kostka, Karel Josef
1759, listopad 8.
Košínský z Košín, (1) Václav František Karel 1709, leden 2.
a (2) Dionýs Josef Vojtěch
Koteck, Jakub Jan
1750, červenec 21.
Kottwitz, (1) Adam Jindřich, (2) Adam a (3) 1721, březen 23.
David Jindřich von
Kottwitz, Adam Mikuláš a Zikmund
1724, únor 15.
Jindřich von
Kotulínský svobodný pán z Kotulína,
1706, únor 26.
František Karel
Kotulínský z Kotulína, Josef Ignác
1730, leden 21.

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

von Liebinsfeld
Wohlgeboren

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

von Sterndrey

Kounic (Kaunitz)-Rittberg, Václav Antonín
Josef
Kramer, Jiří Sigmund
Kramer, Marie Eufrosina von
Krammer (Kramer), Jan
Kränichstadt, (1) Karel Max a (2) Jan
Teodor von
Kräntzer, Augustin Josef
Kratochwile (Kratochwil), Jan Rudolf

1776, červen 27.

knížecí stav, dědičný v
primogenituře
prostý šlechtický stav

1735, květen 14.
1764, říjen 11.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Krause, Ferdinand von
Krauseneck, Vilém Ferdinand
Krauseneck, Vilém Ferdinand von
Krauss, Jan Matheus
Krauss, Kristián

1729, říjen 28.
1743, srpen 30.
1746, duben 5.
1709, leden 3.
1713, květen 4.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Krausse

Kressel von Gwaltenberg, (1) František
Karel a (2) Jan Nepomuk
Kretschmer, Jan Jindřich
Kriegisch, Jan Josef
Kriesch (Krisch), Václav Maxmilián von

1760, září 15.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

1720, květen 6.
1769, říjen 11.
1748, říjen 17.

rytířský stav
rytířský stav
starý panský stav

von Stoltzenheimb

Kristelli, Karel
Krocín z Drahobejle, Martin Leopold
Kršňák von Karlsberg, Jan Tadeáš, Josef
Cyril
Krumpholz, Ondřej
Kržaupal, Jan Antonín
Kueffstein, Jan Ferdinand von

1758, srpen 28.
1732, srpen 10.
1739, srpen 12.

prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
starý rytířský stav

1727, říjen 2.
1763, prosinec 10.
1725, prosinec 11.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Kueffstein, Jan Ferdinand von

1738, říjen 7.

Kugler, Jan Jiří
Kühn, Daniel

1744, únor 21.
1726, duben 2.

1705, říjen 5.
1767, březen 18.
1776, červenec 22.
1731, říjen 22.

Udělený inkolát

bývalý primátor v Litovli
bratři; (1) - kanovník metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci; (2) - sekretář vyslanectví v
Benátkách
měšťan Nového Města pražského
(2-3) bratři; 1) - nezletilý syn zemřelého Zikmunda (bratra 2-3); (3) - vysloužilý poddůstojník
císařské armády, dědic majetků ve Slezsku
(1) - rytmistr císařské armády; (2) přísedící zemského a manského soudu Hlohovského
knížectví
rada slezského vrchního úřadu ve Vratislavi

stav svobodných pánů
hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

starý stav svobodných pánů

rytmistr císařské armády
Hochgeboren

diplomat, dvorský a státní kancléř
poručík císařské armády
inkolát
inkolát
inkolát

rytířský stav

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Profesní zařazení příjemce / příjemců

von Löwenfeld

inkolát 19.10.1764

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát ve Slezsku

inkolát
inkolát

inkolát

inkolát

von Kühnheim

sekretář a rada Bytomského svobodného stavovského panství
bývalý vrchní hospodářský inspektor ve službách hrabat Rottalů, v době nobilitace působil ve
stejné funkci ve službách rodů Monte l´Abbate a Ditrichštejnů (na Moravě)
měšťan v Lehnici
radní na Starém Městě pražském, administrátor tamní hospodářské administrace
radní na Starém Městě pražském, administrátor tamní hospodářské administrace
primátor v Kladsku (Glatz)
vratislavský obchodník a majitel rytířského statku, představený vratislavského chudobince
(1) - ředitel právnické fakulty v Praze; (2) - hejtman v dragounském pluku "Löwenstein"

Wohlgeboren

von Grünenberg
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

rada olomoucké biskupské konzistoře
rada královského úřadu Břežského knížectví

nájemce několika statků ve Slezsku
rada gubernia na Moravě
moravský nejvyšší zemský písař
měšťan, městský lesní pojezdný v Olomouci
rada a přísedící u úřadu nejvyššího purkrabství v Praze
bratři; (1) - děkan v Českém Dubu
probošt kolegiátní kapituly v Mikulově
moravský zemský geometr

inkolát
inkolát
moravský komorní prokurátor
radní ve Vratislavi

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Kulhanek von Klaudenstein und Podpusch, 1772, listopad 6.
Jan František
Kulhanek von Klaudenstein, Karel Adolf
1755, září 1.

Udělený titul

přídomek

hraběcí stav
stav svobodných pánů

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren + svolení
užívat přídomek vymř.
rodu von Podpusch

Kummerer, (1) Kašpar a (2) Josef

1773, červen 25.

rytířský stav

von Kummersperg

inkolát

Kunrad, Karel Siegfried
Kuntz, František Vilém

1711, duben 7.
1767, srpen 17.

rytířský stav
rytířský stav

von Löwenthal
von Kuntz und
Freyenthurn

inkolát 22.8.1767

Kussel, Arnošt Friedrich
Kustoš svobodný pán ze Zubří a Lipky,
Ferdinand
Kytl, František Antonín

1708, červenec 19.
1725, únor 28.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

kapitán císařské armády
aspirant na české zemské úřady

1756, srpen 20.

prostý šlechtický stav

primátor v Německém Brodě, působil v růz. komisích, mj. v rektifikační komisi na Moravě

La Motte (Lamotte) von Frintropp, Jan
Václav
Lagnasco, Robert Taparel von

1756, duben 6.

stav svobodných pánů

Lamberg, František Adam von
Lamprecht, Jan Günther von
Landsee, Jan Arnošt von
Lang, František Antonín
Lange, Gottfried (1) a Oppietz, Zachariáš
(2)
Langenthal, Ferdinand Augustin von

1763, listopad 30.
1731, listopad 5.
1778, listopad 14.
1779, březen 11.
1712, duben 29.

1721, prosinec 24.

1733, červenec 4.

stav svobodných pánů

hejtman Litoměřického kraje

bratři; (1) - student vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě; (2) - student semináře v
Klatovech
působil v císařských vojenských službách
rada apelačního soudu v Praze

hejtman Hradeckého kraje
inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku
inkolát

rytířský stav

Profesní zařazení příjemce / příjemců
hejtman v pěším pluku "Pallavicini"

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Udělený inkolát

Edler von
von Langenwerth (pro
Oppietz)
Wohlgeboren

Langenthal, Martin Ignác von
1721, říjen 5.
Langer von Langendorff, Severin Remigius 1754, srpen 2.

starý rytířský stav
stav svobodných pánů

inkolát

Langer, (1) Jan Dominik a (2) Josef Ignác
von
Langer, František Antonín von
Langhamer, Antonín
Langner, Jan Jindřich
Lanius-Wellenburg, František von
Laryš z Načeslavic (Larisch von GrossNimmsdorf), (1) Karel Ludvík a (2)
František Josef von
Laryš ze Lhoty a Karviné (Larisch von
Ellgott und Carwin), František
Laudon (Loudon), (1) Gideon Arnošt, (2)
Jan Reinhold, (3) Gideon a (4) Otto Jan von

1733, prosinec 4.

rytířský stav

inkolát

1726, listopad 28.
1758, listopad 25.
1709, prosinec 20.
1763, červen 16.
1720, duben 22.

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

inkolát

1748, duben 24.

hraběcí stav

1759, březen 5.

panský stav

Lauer, Jan František
Launay (Launoy), Jan Nepomuk von

1724, březen 13.
1776, březen 6.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Wohlgeboren

von Adlersberg
von Langnern

vládní rada württembersko-olešnického vévody v Olešnickém knížectví
komorní a válečný výplatčí na Moravě
(1) - kanovník kapituly u sv. Jakuba a Mikuláše v Nise, apoštolský protonotář a farní
administrátor v Nise (Slezsko); (2) - akcízní inspektor (Deputirter ) ve Vratislavi
královský úředník ve Vratislavském knížectví, zástupce téhož knížectví na vratislavském
veřejném konventu
Kancléř slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
působil ve službách následníka trůnu, pozdějšího císaře Josefa I., později doprovázel jako
"premier gentil homme royal" Marii Annu, dceru císaře Leopolda I., na její cestě do Lisabonu,
kde se měla provdat za portugalského krále Jana V.
bratři; (2) - sekretář a pokladník solní administrace v Čechách a také několika invalidních a
jiných dobročinných ústavů (např. Strozziho nadace)
dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
radní v Olomouci
kapitán vratislavské městské kompanie

inkolát
stav svobodných pánů

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

zemský starší v Těšínském knížectví
inkolát 10.3.1759

(1-2) - bratři, (3-4) - příbuzní, bratranci (1-2); (1) - polní podmaršálek

inkolát

pražský měšťan, komorní rada a vrchní horní a mincovní administrátor v Čechách
působil v úřední sféře (krajský komisař různých krajských úřadů)

von Lauern

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1734, říjen 20.
1763, říjen 18.
1731, březen 13.

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Luseck

Lautzky (Loucký), Florián Josef
Leander von Trachenheim, Martin
Benjamin
Ledebour, Alexander Jan von
Ledebur, Alexander Jan von
Lechniti, Jan Antonín
Lechniti, Jan Antonín von
Leiner, Jan Josef
Leischner, Jan Karel
Lengheim, Karel von

1759, leden 20.
1715, září 16.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

1713, červenec 18.
1719, prosinec 7.
1719, únor 18.
1727, září 3.
1774, listopad 3.
1706, únor 13.
1745, únor 6.

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav
šlechický stav
rytířský stav

Leonardi della Rovere von Monte
l´Abbate, Jan Jakub
Leonrod, Emanuel Ludvík von
Leopold vévoda Šlesvicko-Holštýnský
Lepin von Lepin, Adam Michael
Leutter, (1) Antonín a (2) František Václav

1753, říjen 22.

panský stav

1733, leden 27.
1713, prosinec 12.
1713, duben 28.
1726, březen 5.

stav svobodných pánů

Launer, Heřman Martin
Lausecker, Vojtěch
Lauthensack, Fridrich Jiří von

Leveneur von Grünwall, (1) Antonín, (2)
1727, leden 1.
František Josef, (3) Jan, (4) Jan Václav a (5)
Leopold
Leveneur von Grünwall, (1) Jindřich a (1) 1705, květen 8.
Jan
Levinsky, František Sales
1767, červen 29.

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát ve Slezsku

sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni
depozitor a taxátor českého úřadu zemských desk v Praze
polsko-saský rada akreditovaný na císařském dvoře a přidělený dvorský rada a ministr

inkolát ve Slezsku

radní, městský rychtář v Olomouci
sekretář slezského vrchního úřadu ve Vratislavi

von Straussenheim

inkolát

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

von Fridenburg
Edler
von Leischnern
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

inkolát

inkolát
inkolát

Libra von Sabinow, Zachariáš
Liebentantz von Liebenau, Michal Gottlieb
Liebentantz, Michal Gottlieb
Lieblein, Jan Gallus

1749, srpen 30.
1739, červenec 16.
1735, listopad 14.
1761, červenec 29.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Liedl, Jan Václav
Liedlau, Jindřich Daniel von
Lichnovský z Voštic, Maxmilián Ladislav

1739, leden 21.
1720, březen 15.
1707, srpen 31.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů

Lichnovský, František Bernard svobodný
pán

1727, leden 1.

hraběcí stav

Likefeld, Mikuláš Justus
Lilienegg, Jan Wolfgang
Lilienegg, Jan Wolfgang

1737, prosinec 19.
1710, duben 23.
1729, únor 18.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

majitel panství Bystřice pod Hostýnem

inkolát
inkolát
von Tannenberg

purkmistr v Lubinu (něm. Lüben) v Lehnickém knížectví
(2) - hospodářský inspektor na panstvích Josefa knížete Lichtenštejna

von Löwenehr und
Grünwald

(3) - strýc (1-2 a 4-5); (1) - polní podmaršálek; (2) - hofmistr mladých knížat Filipa a Hartmana z
Lichtenštejna

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

rakovnický krajský hejtman
výběrčí daní v Těšíně
vrchní výběrčí daní na těšínských komorních statcích
ředitel českého vrchního berního úřadu
registrátor a expeditor moravských zemských desk v Brně

registrátor a expeditor moravských zemských desk v BRně
von Levin

zemský prokurátor a fiskální adjunkt v Čechách, působil též na Karlo-Ferdinandově univerzitě v
Praze (děkan právnické fakulty)
inkolát
inkolát ve Slezsku

von Liebenau

Wohlgeboren
Wohlgeboren
Freiherr von
Lichnowsky und Edler
Herr von Woschtitz;
Hoch- und
Wohlgeboren

vratislavský měšťan, aspirant úřední služby
vratislavský měšťan, aspirant úřední služby
nadpočetný sekretář reprezentace a komory v a ředitel lodní kompanie vodní plavby z Prahy
do Drážďan
sekretář české dvorské kanceláři ve Vídni
zemský starší Lehnického knížectví

zemský hejtman Opavského knížectví

sekretář královského úřadu Hlohovského knížectví
rada slezské komory ve Vratislavi

Wohlgeboren
inkolát

Příjemce / příjemci

Udělený titul

Limburg-Styrum, Karel Josef von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1747, duben 19.

přídomek

Udělený inkolát

svolení psát se a
titulovat Graf von
Limburg-Styrum und
Globen

inkolát

Limpacher von Lippach, František
Linck, Jan Nepomuk
Lincken, Jiří
Lincker, Nicolaus Kryštof von
Linder, František Antonín

1730, leden 21.
1761, září 24.
1758, únor 27.
1716, červenec 10.
1732, prosinec 2.

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Lindner, Heřman von
Linker und Lutzenwick, Filip Vilém
Albrecht von
Linxweiller, Jan Arnošt a Jan Ignác
Livingston (Levingstoun), Allon (Alain)
hrabě
Livingston, Vilém von

1715, květen 3.
1749, leden 15.

rytířský stav

1740, červen 7.
1728, květen 29.

prostý šlechtický stav

1741, prosinec 30.

hraběcí stav

Lobgesang, Valentin Ignác

1760, únor 9.

prostý šlechtický stav

Locella, Benedikt de (von)

1744, říjen 20.

rytířský stav

inkolát

Lodgman von Auen, František Václav
Lodron, Ludvík von
Löffler, Jan Antonín
Logau, Jindřich Fridrich svobodný pán

1734, prosinec 29.
1749, říjen 11.
1717, leden 15.
1733, prosinec 4.

starý rytířský stav

inkolát
inkolát
inkolát

Locherer (Locher) von Lindenheim,
František Antonín
Longueval, (1) Leopold, (2) Ferdinand a (3)
Josef von
Losa, Jan Kristián
Loscani, Otto Ludvík von
Losy von Losenau, Martin Sebastián
Löwenstein, Maxmilián Karel kníže
Lubrecht, Jan Kryštof von

1739, červenec 16.

rytířský stav

1739, říjen 1.

stav svobodných pánů

1726, březen 5.
1752, prosinec 16.
1728, říjen 2.
1712, květen 6.
1745, listopad 28.

rytířský stav

Luccott, Marie
Ludwig von Blumenkron, Fridrich
Ludwig von Blumenkron, Jindřich Vilém

1711, leden 14.
1731, srpen 20.
1745, březen 21.

Ludwig, Jan Adam
Lüerwald, Jošt Kašpar
Luchsenstein, Antonín František von
Luchss von Luchssenfeldt, (1) Jan Pavel a
(2) Jan Horatius
Lutter, Antonín Ferdinand
Lüttichau, Wolfgang Jindřich von

1725, srpen 3.
1752, únor 19.
1733, červen 24.
1755, říjen 14.

prostý šlechtický stav

von Leibeneck

městský starší syndik v Chebu

rytířský stav
rytířský stav

inkolát
inkolát
Edler von Luchssenfeldt inkolát

aspirant na úřední posty
bratři; (1) - dvorský rada v directoriu in publicis et cameralibus ve Vídni

1749, červenec 5.
1716, srpen 20.

rytířský stav

inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

správce hraničního cla v Čechách
činný v transportu soli a bankální výběrčí v Novém Jičíně
hejtman granátníků v dragounském pluku "Kollowrat"

inkolát
prostý šlechtický stav

von Lindenthal
inkolát ve Slezsku
inkolát

Hoch- a Wohlgeboren

rytířský stav
hraběcí stav

inkolát

Hoch- und
inkolát
Wohlgeboren
Edler von Lerchenheim

von Friedeberg
Hoch- und
Wohlgeboren

Wohlgeboren

rytířský stav

(1) - válečný komisař v Čechách; (2) synovec (1)
polní podmaršálek
podplukovník rakouské armády
přísežný zemský advokát a ajunkt komorní prokuratury na Moravě
italský poštovní referendář, sekretář vrchní italské dvorský rady (italské dvorské kanceláře) ve
Vídni
hejtman komorních panství Poděbrady a Kolín
sekretář kláštera ve slezském Jindřichově

inkolát

hejtman pěšího pluku císařské armády

inkolát

bratři; (1) - hejtman pěšího pluku císařské armády; (2) - student Collegias Germanica v Římě;
(3) - dobrovolník v pěším pluku císařské armády
žitavský obchodník a saský komisní rada

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku

starý rytířský stav

správce u solního úřadu v Neusaltz a. d. Oder (dnes pol. Nowa Sól) ve Slezsku, úředník slezské
komorní účtárny
kapitán-poručík městské posádky ve Vratislavi

rada české komory v Praze
bývalý adjutant polního podmaršálka Františka svobodného pána Miglio von Prunnberg

inkolát
inkolát
inkolát

vrchní válečný komisař a rada moravské reprezentace a komory v Brně
inkolát

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

Lutz von Stahlenberg, Jiří Felix

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1773, prosinec 14.

rytířský stav

inkolát

působil v úřední/hospodářské sféře (mj. jako vrchní úředník různých panství)

Lutz, Jiří Felix

1773, červen 21.

prostý šlechtický stav

von Lutz und
Stahlenberg
von Stahlenberg
Hoch- und
Wohlgeboren

inkolát

Lützau, Gottfried Julius svobodný pán von 1732, říjen 20.

hraběcí stav

Lützow, Adolf von
Luxenstein (Luchsenstein), Antonín
František von
Luxenstein, (1) Kajetán a (2) Josef von
Luzan, Jan Emanuel von

1753, listopad 24.
1733, červen 24.
1740, duben 15.
1744, únor 21.

rytířský stav

Mac Neven O´Kelly ab Aghrim, Vilém
Mac Neven, Vilém

1767, listopad 14.
1753, září 20.

stav svobodných pánů
starý rytířský stav

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren
O´Kelly ab Aghrim

MacMahon, Kornélius
Madrowsky, Jan Josef
Magg (Mack), František Alois
Maguire (Maquier) von Inniskilin,
Kornelius
Magusch, Kašpar von
Mair, Antonín Longin
Malabayla de Canal, Jeroným Ludvík

1758, březen 16.
1768, únor 9.
1761, říjen 9.
1717, březen 26.

rytířský stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

von Mac Mahon
Wohlgeboren
von

1727, září 3.
1760, červenec 15.
1769, květen 5.

rytířský stav
rytířský stav
hraběcí stav

Malanoth (Malanotte) von Caldes,
František, Jiří a Sebastián
Malovec z Chýnova a Vintrberka, (1)
Ferdinand Ignác, (2) Arnošt Vilém a (3)
Josef
Mandella (Mändella), Františka Josefa
von
Manderscheid-Blakenheim, Jan Mořic
Gustav hrabě
Manhard, Jan Fridrich von
Mannagetta und Lerchenau, Jan Josef von

1729, květen 18.

rytířský stav

1760, září 13.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

1743, září 12.

Hoch- und
Wohlgeboren

působil v úřední/hospodářské sféře (mj. jako vrchní úředník různých panství); majitel panství
Kynšperk nad Ohří

inkolát
inkolát

rytířský stav

inkolát
inkolát

bratři; (2) - dvorský "Sattelknecht"

profesor a direktor lékařské fakulty Karlo-Ferdinadovy univerzity v Praze
prof. lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze; adoptivní syn Viléma O´Kelly ab
Aghrim, příbuzného ze strany matky, erbovního cenzora v dvorských kancelářích ve Vídni
inkolát
inkolát 3.5.1777

bývalý poručík pěšího pluku "Mercy"
úředník v Dolních Rakousích (při krajském úřadu čtvrti Ober Wiener Wald)
lékař v Jihlavském kraji

inkolát
inkolát ve Slezsku
von Rindberg
Hoch- und
inkolát
Wohlgeboren + svolení
psát se Malabayla
hrabě von Canal
inkolát

inkolát
inkolát

1705, květen 29.
1752, prosinec 16.

inkolát
inkolát

Mannstorf, Jiří Josef svobodný pán
Manteuffel, Arnošt Kryštof von

1716, červen 15.
1729, červenec 29.

inkolát
inkolát

Maquier von Inniskilin, Zikmund

1744, květen 21.

Maraviglia (Meraviglia)-Crivelli, Jan
Štěpán de

1761, říjen 23.

hraběcí stav

(1) - fendrych a poručík; (2) - rada úřadu nejvyššího purkrabství v Čechách
příjemci (1) a (2) - bratři (3) příbuzný (1) a (2). (1) - hejtman Prácheňského kraje, zemský
komisař v KČ; (2) - zemský podkomoří, rada české reprezentace a komory v Praze

1733, srpen 19.

Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

nájemce statků v Dolním Slezsku
major (plukovník-strážmistr) polního dělostřelectva
zplnomocněný ministr Království sardinského na vídeňském dvoře

pražský arcibiskup

inkolát
inkolát 31.10.1761

podplukovník, generální adjutant v Miláně

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1743, srpen 30.

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

rytířský stav

von Blackenschwerdt

inkolát

1754, listopad 23.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

inkolát

Marklovský ze Žebráče a Pernštejna, (1)
Bernhard a (2) Jáchym Kryštof
Marschand, Jan

1716, říjen 20.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

(1) - rozená Nigroni von Riesenbach, vdova po plukovníkovi Františkovi von Marcant, (2-5) děti (1)
dvorský rada a tajný referendář v directoriu in publicis et cameralibus ve Vídni, ředitel
kanceláře generálního válečného komisariátu
bratři, držitelé statků na Těšínsku

1768, únor 27.

prostý šlechtický stav

Martin, Gottfried Josef
Martini, Karel Antonín von
Mascheck, Antonín Josef
Materni, Zikmund
Mattencloit, František Ludvík von
Matthaeides von Zawietitz, Jan Josef
Matthiassen von Ehrenberg, František
Jindřich
Matuška z Topolčan, Arnošt Rudolf von

1725, říjen 9.
1777, duben 30.
1750, září 15.
1726, leden 20.
1732, leden 30.
1709, leden 2.
1710, červenec 3.

prostý šlechtický stav

von Piqueseiche le
Marchand
von Martinsberg

prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Maasburg

1715, květen 3.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

vládní rada Lehnického knížectví a zemský plnomocník (Landesbestellter) SvidnickoJavorského knížectví, zástupce téhož knížectví na slezském veřejném konventu ve Vratislavi

Mayer, Jan
Mayer, Jan Ignác

1770, březen 16.
1744, únor 4.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Edler von Mayern
von Mayersbach

Mayergross, Dominik František
Mayern, Jan Fridrich von

1715, červen 14.
1748, květen 8.

prostý šlechtický stav
hraběcí stav

von Gerometti
Hoch- und
Wohlgeboren

sekretář krajského úřadu Kouřimského kraje
profesor lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, děkan, vice-senior akademie,
osobní lékař Marie Terezie
brněnský měšťan, přesídlil do Vídně
plukovník v pěším pluku "Prinz Max von Hessen"

Mayern, Ondřej Teobald von
Mayerswald, Josef Antonín von

1716, únor 28.
1734, leden 22.

starý rytířský stav

Mazureck, Antonín Pavel
Meder, Jan Jiří Fridrich a Jan Michal

1730, únor 2.
1725, srpen 3.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Medern von, Jan Jiří Fridrich a Jan Michal

1727, květen 4.

rytířský stav a inkolát

Meng von Rennfeld, František Josef
Mentzel, Leopold
Menzelsburg, Arnošt Vilém von
Merbeck, Jindřich de
Merker, Jan Ondřej
Metternich, Arnošt Julius
Migazzi von Waal- und Sonnenthurn, (1)
Kryštof, (2) Kašpar
Michna z Vacínova Weitzenau, (1) Martin
Michael, (2) Jan Václav a (3) Václav
Ferdinand
Mikosch, Bernard Jiří von
Mikosch, Jan Ludvík von
Milich, Jan
Miller, Jan Jiří

1748, leden 31.
1711, duben 7.
1729, září 3.
1718, květen 12.
1772, leden 4.
1716, říjen 15.
1761, únor 12.

panský stav
rytířský stav

1711, leden 14.

hraběcí stav

1721, duben 7.
1707, srpen 16.
1719, červenec 22.
1733, duben 3.

hraběcí stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Marcant (Marcand), (1) Zuzana, (2-5)
František, Jan, Josef, Mariana von
Marck, Jan Ferdinand von der

adjunkt nejvyššího písaře u soudu nejvyššího purkrabí v Praze
válečný sekretář při českém místodržitelství v Praze
inkolát
inkolát ve Slezsku

inkolát
inkolát

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

inkolát
von Medern

Wohlgeboren
von Mentzelsberg

inkolát
inkolát
inkolát

Edler von Trauenfels
inkolát
inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren

městský syndik v Laubanu (dnes pol. Lubań) ve Slezsku
asesor a poté rada moravského královského tribunálu, taktéž přísedící moravského zemského
soudu
prelát a kustod kolegiátního kapituly v Ratiboři
(1) - úředník dvorské komorní účtárny; (2) - poštmistr v Nise a rentmistr vratislavského
biskupa
(1) - úředník dvorské komorní účtárny ve Vídni; (2) - poštmistr v Nise a rentmistr
vratislavského biskupa
plukovník a velitel pěšího pluku "Ludwig von Wolfenbüttel"
přísedící zemského soudu v Nimptsch (dnes pol. Niemcza) v Břežském knížectví
major kyrysnického pluku císařské armády
přísežný zemský a rektifikační účetní v Čechách
bratři
bratři

inkolát
inkolát ve Slezsku
von Michlensdorf

měšťan Nového Města pražského
rytmistr císařské armády
vládní rada Lehnického knížectví
agent při české dvorské kanceláři ve Vídni

sekretář vídeňské tajné a finanční konference, posléze tajný a konferenční rada
rytmistr císařské armády
držitel statku v Lehnickém knížectví
advokát v patrimoniálních službách v Čechách

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1747, duben 19.
1717, leden 15.
1769, srpen 9.

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

rytířský stav
rytířský stav
hraběcí stav

von Gnadenthal

inkolát
inkolát

zemský sekretář - adjunkt u moravského královského tribunálu v Brně
česko-slezský obchodník a finančník
bratři; (1) - skutečný komoří, polní podmaršálek, velící generál v Temešvárském banátu; (2) skutečný komoří, přísedící moravského zemského soudu v Brně a moravský guberniální rada

Mitrovský (z Nemyšle), Josef

1767, březen 16.

hraběcí stav

Mitrovský z Nemyšle, Arnošt Matyáš
Mitrovský z Nemyšle, Maxmilián
Mittmann, Jan Ondřej
Mittmann, Samuel
Mladota von Solopisk, (1) Josef, (2) Jan
František, (3) Jan Nepomuk
Montag, Jan Pavel

1716, březen 12.
1705, červen 20.
1748, listopad 28.
1750, srpen 12.
1761, červen 26.

Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren
Wohlgeboren

stav svobodných pánů
starý panský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

1765, únor 26.

prostý šlechtický stav

Montecuccoli, Hercules de
Morawetz, František Ignác
Morawetz, František Kazimír von

1719, listopad 8.
1740, červenec 28.
1718, březen 12.

prostý šlechtický stav
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

zastával různé fiskální úřady ve Vratislavi
přísedící moravavského zemského soudu, hejtman Brněnského kraje

Morawetz, Zikmund
Moser, František Josef
Mudrach, Vít Ferdinand von

1764, srpen 18.
1729, červenec 16.
1713, listopad 17.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

měšťan v Kutné Hoře, působil v municipální správě
obchodník a směnárník v Praze, rada českého komerčního kolegia
zástupce za rytířský stav Vratislavského knížectví u slezského veřejného konventu ve Vratislavi

Mühlensdorff, Jan Jiří von
Mühler von Mühlencron, (1) Arnošt
Ferdinand a (2) Kristián
Mühler von Mühlenkron, Arnošt
Ferdinand
Müllner von Mülldorf, Jan Benedikt
Mussick (Mussik, Mužík), Jan Josef

1749, březen 6.
1710, červen 27.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

inkolát

1728, červen 29.

rytířský stav

inkolát ve Slezsku

1735, leden 12.
1753, červenec 3.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

inkolát

dvorský sekretář císařovny Alžběty Kristýny (spravoval její majetky v Čechách)
sekretář a registrátor českého konsesu nejvyšších úředníků

Nadasdy, (1) Leopold, (2) František, (3)
Josef von
Nagel, František Vilém

1744, září 8.

inkolát

bratři

1769, květen 18.

prostý šlechtický stav

Neckheim, Jan Karel
Neffzern, (1) Jan Jakub a (2) Wolf Konrád
von
Neffzern, Wolf Konrád von

1727, listopad 18.
1730, březen 20.

prostý šlechtický stav

1734, červenec 30.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

rada uherské komory, ředitel uherského třicetipanského úřadu

Neftzer (Nefftzern), Jan Jakub von
Nelis (von Nellenburg und Damenacker),
Jan Petr
Nentwig von Eichenfeld, František Karel

1753, červenec 21.
1722, březen 10.

panský stav

uherský komorní rada
vrchní poštmistr či správce dvorské pošty

1710, únor 5.

rytířský stav

Nentwig, Ferdinand Ignác
Nerlich, Antonín Jindřich
Netolický z Eisenberka, Václav Kazimír

1719, prosinec 1.
1716, březen 6.
1741, říjen 26.

rytířský stav
rytířský stav
starý panský stav

Milotsky, Václav
Mineti, Jan Křtitel
Mitrovský (z Nemyšle), (1) Maxmilián
Josef a (2) Jan Křtitel

Hoch- und
Wohlgeboren

komoří, major v pěším pluku "Salm"
komisař slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
přísedící zemského soudu Hlohovského knížectví
obchodník v Krakově
obchodník v Krakově
bratři; (1) - nejvyšší dědičný dveřník v Čechách, ingrosátor při českých větších zemských
deskách v Praze (2) - major v dragounském pluku "Althan"
působil ve vojenských službách, později měšťan a armádní dodavatel uniforem na Malé Straně
inkolát

von Wostrow

von Mussick und
Adlersberg
Hoch- und
Wohlgeboren
Edler von Nagel und
Königshofen
von Lickowitz

dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni
bratranci; (1) - absolvent právnických studií; (2) - absolvent právnických studií, držitel
rytířského statku ve Slezsku
dědic rytířského statku v Břežském knížectví

mešťan na Starém městě pražském, výběrčí daní tamtéž
měšťan na Starém Městě pražském
inkolát

Wohlgeboren
inkolát

celní výberčí a plátenický podnikatel v Zukmantlu (dnes Zlaté Hory)
von Eichenfeld
Wohlgeboren

inkolát
inkolát

poštmistr v Zukmantlu (dnes Zlaté Hory)
Biskupský vládní rada Niského knížectví
zemský podkomoří, komerční rada a zemský generální válečný komisař v Čechách

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1759, leden 2.

Udělený titul

přídomek

hraběcí stav

1732, červen 4.
1747, srpen 15.
1710, červen 30.
1742, listopad 17.
1725, únor 14.
1740, prosinec 19.
1731, srpen 20.
1728, únor 18.

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Hoch- und
Wohlgeboren
von Nettinghofen

Noss von Nossberg, Jan Josef
Noss, Jan Josef
Nostic, Arnošt Zikmund a Jiří Fridrich von
Nostic, Ferdinand Leopold svobodný pán

1727, listopad 18.
1720, červenec 20.
1735, říjen 20.
1715, květen 28.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
hraběcí stav

Nostitz, Jan Ferdinand svobodný pán

1708, květen 8.

hraběcí stav

Nowack (Novák), Ignác František
Nowak, Ignác František von
Nukh, Martin
Nuss, Jiří
Nütz von Wartenburg, Jan Antonín hrabě

1758, září 30.
1777, leden 31.
1774, prosinec 16.
1708, květen 8.
1712, leden 27.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
šlechický stav
prostý šlechtický stav

O´Kelly von Gallagh und Tycooly, Festus

1767, listopad 25.

hraběcí stav

Obytecký z Obytec, (1) Tadeáš František a 1743, listopad 30.
(2) Václav František
Oexel von Friedenberg, Adam Antonín
1712, leden 30.

panský stav

Oheimb, Jan Leonard
Ohl von Adlerscron, Sigmund
Oller, Jiří Jindřich
Opitz, Karel Ferdinand
Oppelt, Ignác Fridrich
Oppelt, Jan Michal
Ordognes, Josef de
Orlík z Laziska, Karel František

1727, říjen 2.
1729, červenec 16.
1710, únor 5.
1740, květen 25.
1756, březen 4.
1747, září 4.
1708, srpen 3.
1753, srpen 16.

prostý šlechtický stav

Ostein, (1) Jan František Karel a (2) Jan
František Šebestián
Osterberg, Jan Antonín
Ostešova, František Karel Josef svobodný
pán z
Otislav z Kopenic, Leopold

1710, prosinec 10.

Otten, Ignatz Antonín svobodný pán
Ottilienfeld, Ignác von

1726, únor 5.
1758, listopad 16.

Netolický z Eisenberka, Václav Kazimír
svobodný pán
Nettekoven, Jan Adam
Neumann von Puchholtz, Jakub
Neumann, Jan Fridrich
Neupauer, Jan Jiří
Neydhardt, Jan Křtitel svobodný pán
Niedermeyer, Gottfried
Noha, František Karel
Nordmann, Gustav Adolf

Udělený inkolát

inkolát
inkolát

von Neuberg
von Wiesenfeld

von Schwartzenfeld
inkolát ve Slezsku
inkolát
von Nossberg
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
inkolát
Edler von Lichtenhof

Profesní zařazení příjemce / příjemců
skutečný tajný rada, nejvyšší dvorský lenní sudí, prezident české reprezentace a komory v
Praze, český zemský generální válečný komisař
rada dolnorakouské zemské vlády a rektor vídeňské univerzity
absolvent právnického studia
radní Starého Města pražského
správce privilegovaného solního skladu a výběrčí cla v Těšíně
rada slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
kontrolor vrchního celního úřadu ve Vratislavi
poštovní správce a purkmistr ve slezském Grotkově (Grottkau, dnes pol. Grodków)
rytmistr císařské armády, sloužil také ve spojeneckých jednotkách, administrátor manželčina
statku ve Slezsku
zemský advokát na Moravě
zemský advokát na Moravě
bratranci; (2) - válečný vyslanec (deputatus) a asesor dvorského soudu ve Volovském knížectví
hejtman Plzeňského kraje

komerční rada, radní v Olomouci
rada moravského gubernia v Brně
děkan kapituly v Budyšíně, administrátor míšeňského biskupství
obchodník ve Vratislavi

inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

inkolát 27.11.1767

inkolát

(1) - přísedícího českého lenního soudu v Praze; (2) - synovec příjemce (1), hejtman
Čáslavského kraje
kanovník ve Vratislavi
aktuár u (slezské?) hlavní daňové rektifikační komise

inkolát ve Slezsku
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Ollersberg
inkolát ve Slezsku
von Werthenfeld
von Werthenfeld

hospodářský správce komorních statků ve Volovském knížectví
vládní rada Olešnického knížectví
vrchní úředník českých komorních statků
hospodářský hejtman komorních panství Poděbrady a Kolín

inkolát
hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

zemský hejtman Opavsko-krnovského knížectví
inkolát

1739, říjen 26.
1719, srpen 16.

stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren

1741, červenec 22.

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

rytířský stav

držitel statků v Kladsku
přísedící moravského zemského soudu

inkolát
inkolát

absolvent studia, aspirant úřední služby

Příjemce / příjemci

Udělený titul

Ottilienfeld, Jan von
Öttingen, Jan Alois von
Otto von Ottenthall, Jan Jiří
Otto, Jakub
Otto, Jan Jiří
Otto, Jan Jiří
Oudaille, Karel Hubert von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1755, srpen 6.
1745, březen 21.
1726, červenec 24.
1732, září 11.
1721, říjen 20.
1757, červenec 30.
1743, březen 21.

přídomek

Ox von Ornheimb, František Theodor
Paar, Jan Václav hrabě

1727, květen 4.
1769, srpen 1.

Paczowsky (Patzowsky) von Libin,
Ferdinand
Paczowsky (Patzowsky), Ferdinand
Antonín
Pagatsch (Pagáč), Ignác František
Pagatsch von Paburg, Ignác František
Pachalý, Gedeon
Pachta svobodný pán z Rájova a Bukové,
(1) Antonín, (2) František a (3) Karel a
Pachta svobodný pán z Rájova, (4) Arnošt
Josef a (5) Jan Jáchym
Pachta z Rájova, (1) Antonín Karl a (2)
František Antonín
Palckel von Sternfeld, František Antonín

1777, květen 2.

rytířský stav
knížecí stav, dědičný v
primogenituře
rytířský stav

1765, červen 14.

prostý šlechtický stav

von Libin

1757, květen 24.
1763, únor 23.
1730, srpen 22.
1721, říjen 19.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

von Paburg

1718, únor 10.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

1766, červenec 24.

rytířský stav

Palckel, František Antonín
Pallestrazzi, Jakub Augustin von
Palm, (1) Jan Jindřich, (2) František
Gottlieb a (3) Leopold Karel von
Palm, (1) Karel Josef a (2) Leopold Gottlieb
von
Pamesberger, Karel
Pamesberger, Karel von

1759, duben 21.
1747, červen 2.
1737, květen 29.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

1725, leden 23.

rytířský stav

1762, květen 8.
1764, září 11.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Panenka von Weissenburg, Ondřej
Bernard
Panenka, Ondřej Bernard
Pangratz, Antonín Václav
Panitz, Leopold Fridrich
Pannosch, Antonín Josef

1731, červenec 23.

rytířský stav

1728, srpen 15.
1766, prosinec 31.
1724, březen 23.
1779, březen 11.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Panwitz, Antonín von
Panwitz, Jan František von
Papa, Samuel Kryštof

1736, leden 29.
1756, červen 21.
1751, červen 15.

rytířský stav

von

Paschal, Václav Jan
Passel, Jan Teodor Vojtěch von

1747, říjen 18.
1768, říjen 1.

prostý šlechtický stav
starý rytířský stav

von Lilienstern

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

von Ottilienfeld
von Ottenthal
von Otterburck
Hoch- und
Wohlgeboren

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát
inkolát

manufakturní komisař v Praze

inkolát
inkolát

kapitán císařské armády, dědic statku v Čechách
nejvyšší říšský dvorský poštmistr a nejvyšší generální poštmistr v dědičných zemích

inkolát

první adjunkt a krajský komisař v Klatovském kraji

Hochgeboren

inkolát

von Weissenburg
von Pangrazio

absolvent právnického studia, během sedmileté války působil jako zemský komisař a úředník
krajského úřadu Chrudimského kraje
obchodník v Novém Jičíně
obchodník v Novém Jičíně
obchodník a radní ve Vratislavi
bratři (1-3) a jejich příbuzní (4-5)

bratři; (2) - nezletilý
inkolát 25.7.1766

poštmistr v dvorských službách

inkolát
inkolát ve Slezsku

poštmistr v Kroměříži
působil v komorních službách
bratři

inkolát

bratři; (1) - dolnorakouský vládní rada

inkolát 21.9.1764

obchodník a směnárník v Olomouci
obchodník a směnárník v Olomouci

inkolát

zemský fyzik (lékař) Olomouckého kraje

inkolát 9.1.1767

zemský fyzik (lékař) Olomouckého kraje
děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze
stavovský sekretář na Moravě

von Sternfeld

von Pamesberger zu
Kettenburg

radní v Chebu
radní v Kadani, výběrčí nápojové daně
radní v Chebu
bývalý rytmistr v kyrysnickém pluku "Gelhay"
generálmajor

Edler von Kreuzinfeld
inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát

sekretář reprezentace a komory v Horních Rakousích, ředitel rektifikační komise tamtéž
lékař v Praze
rada dvorské účtárny

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

Passetzky, Josef Jiří
Patzalt, Jan Pavel

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1758, prosinec 1.
1774, duben 8.

Udělený inkolát

rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Passeka
Edler von Adelschwung

aspirant úřední služby
měšťan v Kutné Hoře, působil v municipální správě, člen Ackerbau Gesellschaft v Čechách

Patzelt, Jindřich

1745, únor 18.

prostý šlechtický stav

von Paitzfeld

Pauer, František Daniel
Peche, Jan Kristián
Peche, Jan Kristián von

1707, srpen 27.
1750, říjen 1.
1763, červen 22.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Ehrenbau
von
potvrzení přídomku
von

první biskupský rada olomouckého biskupa, přednosta biskupské vlády ve věcech politických,
soudních ad.
registrátor českého místodržitelství v Praze
ředitel vrchního stavovského berního úřadu v Čechách
rada českého gubernia v Praze

Pechmann, Josef svobodný pán
Pein, Jan Arnošt von

1718, prosinec 12.
1713, březen 24.

stav svobodných pánů

Pein, Jan Heřman

1746, duben 5.

rytířský stav

Peither, Jan Maxmilián
Pekher, Jan Štěpán von
Pelikan, Václav Josef Edler von
Penterrieder von Adelshausen, Jan Kašpar

1730, leden 21.
1718, květen 30.
1734, červen 26.
1728, květen 28.

prostý šlechtický stav

Pergen, (1) Jan František a (2) Leopold
von
Pergen, Antonín von
Pergen, Jan Křtitel von

1719, srpen 16.

Peselle, Jan František
Peschke, Jiří
Peschke, Jiří von
Petrasch, Maxmilián von

1709, leden 26.
1710, duben 7.
1728, leden 19.
1717, leden 15.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

Petráš, Arnošt Gottlieb von
Petrhänsel, František Ferdinand
Petsch, (1) Anna Barbora, (2-4) Josef
Václav, Emanuel a Anna
Peyerl, Ignác Antonín
Pfeiffer, Kristián

1767, leden 30.
1710, listopad 10
1769, březen 9.

stav svobodných pánů
rytířský stav
starý rytířský stav

Wohlgeboren
von Retzburg
von Petschensdorf

1769, srpen 21.
1713, duben 6.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Edler von Peyersfeld

Pförtner, Melchior
Pförtner, Melchior von
Piati, Jan Jiří
Piccolomini d´Aragona, Pompeius
Piedowsky (Biedowsky) von Baldensee,
Jan Bartoloměj
Pieglowský, František von
Pichelsdorf, (1) Jan Jiří a (2) Jan Ondřej
von
Pichmann, Josef Antonín
Pilati von Thassul, Josef Antonín

1722, květen 2.
1723, říjen 4.
1744, září 7.
1757, květen 28.
1771, říjen 3.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

1727, srpen 3.
1709, duben 18.

rytířský stav

1771, červen 21.
1705, listopad 5.

prostý šlechtický stav

inkolát 13.8.1763

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
Edler Herr zu Malkow
inkolát

von Peithersberg

starý rytířský stav
rytířský stav

1758, únor 28.
1738, leden 14.

rytířský stav

Hoch- und
Wohlgeboren
von Peselli

Wohlgeboren

inkolát
inkolát
inkolát

rada dvorské komory a poručenský rada nezletilých knížat Schwarzenberků
držitel statku v Plzeňském kraji

inkolát

bratři

inkolát
inkolát

inkolát
inkolát
inkolát 7.2.1767
inkolát

inkolát ve Slezsku

von Tirnowitz

rada württembersko-olešnického vévody, skutečný dvorský rada, tajný sekretář a referendář
české dvorské kanceláři, zemský hejtman Vratislavského knížectví
absolvent práv. studia, synovec Jošta von Pein (býv. úředníka říšské dvorské kanceláře) a
Ferdinanda von Pein (býv. úředníka českého generálního válečného komisariátu a české
dvorské kanceláře ve Vídni)
pražský měšťan a lékař

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát
inkolát 12.10.1771
inkolát ve Slezsku
inkolát

asesor úřadu nejvyššího purkrabství v Čechách
držitel statku ve Slezsku
držitel rytířského statku ve Slezsku
generální polní strážmistr a vojenský velitel pevnosti v Brodu (dnes Slavonski Brod v
Chorvatsku)
generálmajor, kapitán císařské gardy
držitel sklářské manufaktury Kaiserswald (dnes pol. Lasówka) v Kladském hrabství
(1) - rozená von Langer, vdova po Janu Františkovi Petschovi, českém apelačním radovi; (2-4) děti příjemkyně (1)
vysloužilý důstojník, statkář u Chrudimi
advokát při magistrátu a magistrátním soudu ve Vratislavi, též advokát u slezského vrchního
úřadu ve Vratislavi a královského úřadu Vratislavského knížectví
polský obchodník usedlý v Hlohovském knížectví, nájemce svobodných statků
polský obchodník usedlý v Hlohovském knížectví, nájemce svobodných statků
poštmistr v Pohořelicích
bývalý poručík, plukovní ubytovatel u zemské milice v Čechách, proviantní důstojník a správce;
majitel statku Třebovice v Rakouském Slezsku
s manželkou vyženil statek ve svobodném stavovském panství Pština
bratři
radní na Novém Městě pražském

inkolát

Příjemce / příjemci

Udělený titul

Pilati von Thasul, Vincenc Antonín
Piller von Pillersdorf, Josef Ludvík
Piller, Josef Ludvík
Pingitzer, (1) Josef a (2) Ondřej Xaver

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1738, květen 27.
1733, září 8.
1719, květen 3.
1756, duben 2.

stav svobodných pán
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Pillersdorff
Edlevon Dornfeld

inkolát 10.4.1756

Pino, Jan Antonín
Pino, Jan Antonín von

1727, říjen 2.
1728, prosinec 20.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

von Fridenthal

inkolát ve Slezsku

Písnice z, (1) Fridrich Karel Maxmilián, (2) 1707, leden 17.
Leopold Adolf Jindřich a (3) Julius Jindřich
Josef a (4) Josef Felix Adolf von

hraběcí stav

Pitsch, Jindřich Josef
Pizzon, Raphael
Platen, (1) Vilém Fridrich a (2) Hartvík
Kašpar Arnošt von
Platz und Ehrenthal, Kristián Karel von
Pleiner, Ignác Jan Nepomuk

1737, srpen 14.
1711, únor 28.
1710, září 14.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

1706, únor 13.
1756, leden 8.

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát

rada dvorské komory a tajný komorní výplatčí
administrátor solné monopolu a daně v Brně
administrátor solné monopolu a daně v Brně
bratři; příjemce (1-2) - vrchní administrátoři spotřební daně z tabáku v Dolních a Horních
Rakousích, Štýrsku, Korutanech, Kraňsku, Gorici, Gradišce, Terstu a Rijece
administrátor solné monopolu a daně v Opavě
administrátor solné monopolu a daně v Opavě a solní vizitační komisař v Horním Slezsku

Hoch- und
Wohlgeboren

bratři

inkolát ve Slezsku

zástupce Minsterberského knížectví u slezského veřejného konventu ve Vratislavi
královský rychtář v Brně
bratři
vrchní hejtman panství hrabat Gallasů
působil v krajské správě v Čechách (sekretář)

von Pleiner und Drosau

Plettenberg, Ferdinand von
1735, červenec 11.
Podstatský z Prusinovic, František Dominik 1707, prosinec 1.

hraběcí stav

Podstatský z Prusinovic, Jan Nepomuk von 1744, listopad 28.

hraběcí stav

Pögel, František Václav

1772, únor 26.

prostý šlechtický stav

Pohle, Jiří Václav
Pohle, Jiří Václav von
Polzer, Josef

1706, březen 5.
1728, leden 19.
1756, červenec 24.

rytířský stav

Poniatowsky, Ondřej hrabě

1765, prosinec 10.

Hochgeboren

Poppen, František Ulrich svobodný pán

1706, červenec 21.

knížecí stav , dědičný v
primogenituře
starý panský stav

Wohlgeboren

držitel statků na Opavsku

Porziczeinsky, Ignác
Posadovský z Posadova, Jan Adam

1754, březen 1.
1705, květen 26.

prostý šlechtický stav
starý panský stav

von Steinlöwen
Freiherr von Postelwitz
+ Wohlgeboren

městský rychtář v Kouřimi
zemský hejtman Břežského knížectví

Possmann, Filip
1758, březen 25.
Pöst, (1) Heřman a (2) Matyáš Jindřich von 1706, prosinec 4.

prostý šlechtický stav
rytířský stav včetně
povolení adopce strýcem
Gerhardem Heinrichem
Butzem von Rohlsberg

von Algeshaimb
inkolát

rytmistr v kyrysnickém pluku "Erzherzog Leopold"
Butz - poštmistr ve Slavonicích

Post, Augustin Oto von

stav svobodných pánů

inkolát

vysloužilý voják, vrchní dvorský maršálek vratislavského biskupa kardinála Sinzendorfa

1739, srpen 13.

inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
von Briel (nálež.
tchánovi Josefovi sv.
pánovivon Briel)

moravský nejvyšší zemský sudí
přísedící moravského zemského soudu v Brně
úředník účtárny českého gubernia v Praze

vratislavský měšťan
inkolát ve Slezsku
inkolát

rytířský stav

inkolát 29.12.1765

rektifikační komisař na Moravě, sekretář zemského úřadu a ředitel ve věcech kriminálních
(trestních) v Opavsko-krnovském knížectví
polní podmaršálek

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1736, srpen 22.
1713, prosinec 28.
1720, říjen 17.
1729, srpen 12.

Udělený titul

1728, duben 10.
1710, březen 22.
1755, leden 3.
1737, květen 29.
1718, únor 18.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav

Preyssmayer, Jan Matyáš Ignác

1758, leden 16.

prostý šlechtický stav

von Rabensburg
von Felsenstein
Hoch- und
Wohlgeboren
von Löwenpreyss

Prittwitz, Leonard Adolf von

1732, leden 24.

stav svobodných pánů

Edler Herr von Gafron

Probst, Michal Josef
Prokop, František Bernard
Prokopp (Procop), Ludvík Ferdinand
Promnitz, Jan Vilém
Přepyský z Rychemberka, (1) Isidor Josef a
(2) Jan Václav
Příchovský z Příchovic, (1) Jan Václav, (2)
Antonín Petr a (3) Felix Ladislav

1745, prosinec 18.
1719, září 23.
1765, srpen 23.
1753, červenec 7.
1726, listopad 28.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý stav svobodných pánů

1759, únor 24.

hraběcí stav

Příchovský z Příchovic, Vilém
Puechberg, Jan Matyáš

1723, listopad 4.
1780, červen 30.

starý stav svobodných pánů
rytířský stav

Pugnetti, Josef Antonín von
Pürck, Jan Adam Arnošt von
Putz von Breitenbach, František Xaver
Putz, Kryštof Adalbert
Quentell, Tomáš Ferdinand Josef von
Rabelink, František Leopold

1735, únor 9.
1710, září 30.
1767, září 14.
1719, červen 26.
1734, duben 2.
1720, srpen 5.

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav

Raczinský, Zuzana von

1730, leden 21.

rytířský stav

Radecký z Radče, Václav Leopold

1764, září 27.

hraběcí stav

Rache, Jiří Antonín
Rache, Jiří Antonín von

1725, srpen 31.
1729, únor 18.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

Praschek, Antonín Constantin
Praschenfeldt, Benedikt von
Praun, Jan Leonard
Preinhölder von Heltenberg, Vavřinec
Antonín
Preinhölder, Vavřinec Antonín
Preiss von Preiss, František Filip
Prenner, Jan
Prentzel, Jan Ferdinand
Preysing, Felix von

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

expeditor německé expedice, resp. sekretář českého místodržitelství v Praze
přísedící českého většího zemského soudu
sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni
měšťan v Českých Budějovicích, držitel dvou deskových statků

von Praunfels

von Heltenberg
inkolát

von Raabstein
von Rabstein
von Promnitzau
Wohlgeboren

inkolát ve Slezsku
inkolát

supernumerární sekretář české reprezentace a komory, vedle toho ve službách zemského
válečného komisariátu

inkolát
inkolát 3.9.1765

Hoch- und
Wohlgeboren + svolení
psát se hrabata
Příchovští svobodní
páni z Příchovic

moravský zemský advokát
poštmistr v Olomouci
rada moravského gubernia
rytmistr v kyrysnickém pluku "Birkenfeld"
aspiranti úřední služby
bratři; (1) - komoří; (2) - probošt kapituly sv. Víta v Praze, koadjutor pražského arcibiskupství,
královehradecký biskup; (3) - komoří saského kurfiřta

inkolát
inkolát
Wohlgeboren
Wohlgeboren
von Breidenbach

měšťan v Českých Budějovicích, držitel dvou deskových statků
rada a německý sekretář moravského královského tribunálu
major dělostřelectva
obchodník a advokát ve slezském Greiffenbergu (dnes pol. Gryfów Śląski)

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku

Hoch- und
Wohlgeboren + svolení
psát se Radecký hrabě z
Radče

dvorský rada a referendář dvorské rektifikační komise česko-rakouské dvorské kanceláře ve
Vídni
plukovník dělostřelectva
přísedící komorního soudu
působil v krajské správě a v komisích v Čechách
perkmistr v Horní Blatné, manufakturista v Jáchymově
tajný a dvorský rada vratislavského biskupa
purkmistr v Grotkově (Grottkau, dnes pol. Grodków) ve Slezsku, vrchní hejtman komendy řádu
Maltézských rytířů
roz. von Walter, vdova po Adamu raczinském, vratislavském obchodníkovi a württemberskoolešnickén dvorskén radovi
bývalý voják (patrně důstojník)

inkolát

zemský syndikus ve Hlohově (Glogau, dnes pol. Głogów)
zemský syndikus ve Hlohově (Glogau, dnes pol. Głogów)

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Rajský z Dubnice, (1) František Václav, (2) 1723, říjen 4.
Jiří Leopold a (3) Jan Stephan
Rajský z Dubnice, (1) František Václav, (2) 1723, říjen 4.
Jiří Leopold a (3) Jan Štěpán
Ramhoffsky, Jan Jindřich
1747, září 4.
Rampusch, Maxmilián von
1725, duben 7.
Raschke, Ignác František
1736, listopad 6.
Rasp, August Vavřinec von
1766, leden 25.
Raus, Jan Ferdinand
1735, květen 2.
Rauschmüller von Ehrenstein, Jindřich
Arnošt
Rauss von Rausenbach, Jan Ferdinand
Rebenstock, Jiří Ondřej
Rebentisch, Samuel František von
Redinghofen, Jan Reichard von
Regal, Eleonora Kristýna von
Regner, Jan Václav
Reibnitz, (1) Kristián Fridrich, (2) Jan
Leopold von
Reichard, Jan Jindřich
Reichel, Jan Josef Maxmilián
Reichenau, František von

1713, duben 7.

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

starý panský stav

(1) - plukovník císařské armády

starý stav svobodných pánů

(1) – hejtman císařské armády na Sicílii, bratrannec (2-3)

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

von Ramhofen
Wohlgeboren
Wohlgeboren
von Rausenbach

inkolát ve Slezsku
inkolát
inkolát 31.5.1766

deklamátor českého úřadu zemských desk v Praze
plukovník a vojenský velitel měské kompanie ve Vratislavi
lékař ve slezském Střelíně (Strehlen, dnes pol. Strzelin)
plukovník, velitel pěšího pluku "Beck"
hospodářský úředník ve službách hrabat Černínů, Valdštejnů a Lobkoviců, pražský měšťan

inkolát

1755, duben 15.
1717, únor 13.
1728, leden 19.
1719, duben 13.
1720, duben 22.
1750, říjen 10.
1724, červenec 16.

rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

1733, prosinec 4.
1736, červen 1.
1773, prosinec 20.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
von Reichenfeld
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Reichenbach, (1) Jindřich Leopold
svobodný pán a (2) Kryštof Jindřich
svobodný pán
Reichmann, Alois Konrád
Reisinger, Josef
Reisser, Jan Václav
Remscheid, Klement

1735, březen 10.

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

přísedící poručnického a dvanáctipanského soudu Svídnicko-Javorského knížectví

1777, prosinec 13.
1731, červenec 4.
1770, duben 28.
1707, listopad 17.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Hochkirchen

hejtman vojenské posádky v Brně
hejtman dělostřelectva
rada apelačního soudu v Praze
plukovník-strážmistr císařské armády

Renard, Ondřej von
Renner, Jan Kryštof
Rettel a Schwanenburg, (1) Johana
Františka, (2) Johana Rosina a (3)
Sebastian Felix
Reuss z Plavna (Reuss-Plauen), Jindřich
XXIV. (ml.)
Rheinthal, Sebastián Alois
Ridl, František Leopold
Riediger, Bartoloměj

1764, leden 23.
1725, září 24.
1731, červenec 23.

1723, březen 9.
1758, březen 20.
1736, červenec 3.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Ridlswald

Rieger, Jan František
Rieger, Josef František

1719, únor 20.
1754, leden 2.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Mannsheim
Edler

Riemannová, (1) Anna Alžběta a (2)
Johana Marie

1728, květen 12.

rytířský stav

rytířský stav
stav svobodných pánů

Wohlgeboren

von Regenthal

inkolát

von Remscheid und
Stachelhausen
inkolát
inkolát ve Slezsku
inkolát jen pro (3)

rytířský stav
stav svobodných pánů

1717, květen 28.

inkolát
inkolát
inkolát
inkolát
inkolát
inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren

měšťan na Starém Městě pražském, hospodářský ředitel českých komorních statků
vyloužilý vojenský trubač, umajitel statku ve Slezsku
rada dvorské komory a kamerální representant v Banátu
kanovník ve Vratislavi
rozená Metternichová, vdova
děkan kapituly v Litoměřicích
bratři; (2) - zemský starší za dva kraje ve Svidnicko-Javorském knížectví
egistrátor a expeditor českého místodržitelství v Praze
purkmistr v Chebu
bývalý poručík v pěším pluku císaře Františka

vratislavský obchodník
(1) - vdova rozená von Fritsch; (2-3) její děti; (3) - rada slezského vrchního královského úřadu
ve Vratislavi

inkolát ve Slezsku

inkolát ve Slezsku

správce komorního úřadu v Herrnstadtu v Hlohovském knížectví
sekretář konsesu nejvyšších zemských úředníků v Čechách
rada slezského komerčního kolegia, obchodník ve Vratislavi, senior tamního obchodnického
kolegia
nájemce slezských statků hraběte Rottenberga
absolvent univerzitního studia, praktikant u advokátů a dvorských agentů a krajského úřadu
Znojemského kraje
(1) - vdova po císařském podplukovníkovi Janu Kristiánovi Riemannovi; (2) - dcera

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

Riemer, Daniel

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1705, květen 11.

Udělený inkolát

rytířský stav

Riemer, Gottfried

1712, květen 9.

rytířský stav

von Riemer und
Riemberg
von Riemer und
Riemberg

Richter von Walspeck, Jiří
Richter, (1) Antonín, (2) Jáchym a (3) Jan
Jakub
Richter, František Josef
Richter, Jan Jakub von
Richter, Jan Josef
Richter, Václav Ignác
Richter, Václav Ignác
Richthofen, Samuel von
Rindmaul, Zikmund Fridrich von
Ritter, Constantin Augustin
Röbel (Roebel, Rebel), Tomáš
Röbel, Jan Teofil von
Roden z Hýřenova (Hirzenau), (1) Karel, (2)
Josef a (3) Tadeáš
Roderotsky (Roderotzky), František Jan

1728, květen 12.
1733, prosinec 4.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

1747, březen 23.
1736, březen 1.
1774, prosinec 23.
1733, říjen 11.
1729, říjen 28.
1735, červenec 30.
1764, duben 10.
1729, leden 13.
1725, červen 11.
1733, únor 20.
1718, květen 12.

rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

1754, červen 27.

prostý šlechtický stav

von

vrchní úředník žamberského panství (ve službách rodu Bubnů z Litic)

Rodowsky von Hustirzan, Václav
Rofrano, Jeroným (Hieronymus) von
Rohrscheid, Ludvík Edmund von
Rochonville, Antonín Marek von

1744, březen 12.
1721, únor 27.
1729, březen 10.
1715, říjen 14.

panský stav

Wohlgeboren

generálmajor, dvorský válečný rada ve Vídni

Rokoss, Jan
Romanus von Mockershausen, František
Ladislaus
Romanus von Mockershausen, František
Ladislav
Rörich, Jan Jakub von
Rosenberg, Maxmilián Ignác
Rosenzweig, Jan Antonín
Ross von Thornthonn, Robert
Roth, (1) Adam Václav, (2) Karel, (3) Jan
Fridrich, (4) Sylvius Ferdinand a (5) Vilém
Mořic von
Rottenberg von Endirsdorf, Melchior
Ondřej von
Rotter, Josef Ignác
Royer, František Josef von
Rübner, Jan Michal
Rudolph, Václav Josef
Rüffer, Jan Gottfried

1764, duben 5.
1727, květen 4.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

1727, květen 4.

rytířský stav

inkolát ve Slezsku

majitel a dědic statků v Lehnickém knížectví

1707, srpen 31.
1758, říjen 28.
1774, listopad 3.
1737, únor 5.
1730, červenec 10.

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
šlechický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

inkolát
Edler

držitel statku ve Slezsku
radní v Olomouci
radní v Brně, působil v municipální a zemské správě
hejtman polské královské gardy
bratři; (3) - rada říšské dvorské kanceláře ve Vídni; (5) - hejtman grenadýrského pluku císařské
armády

1709, červen 20.

starý panský stav

Wohlgeboren

1740, květen 25.
1730, leden 21.
1724, červenec 16.
1771, červen 1.
1718, březen 11.

rytířský stav

Rühle von Rule, Petr

1753, březen 10.

městský syndik ve Vratislavi
obchodník, měšťan a radní ve Vratislavi
inkolát ve Slezsku

von Heldenherz
von Richtenburg
von Welzenstein
von Richtersburg
von Richtern
Wohlgeboren

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát
inkolát

držitel statku v Opolském knížectví
bratři; (1) - koncipista českého místodržitelství v Praze; (2) - poštmistr v Jindřichově Hradci; (3)
- zemský syndik v Břežském knížectví
rada, přísedící a notář olomoucké biskupské konzistoře
zemský syndik v Břežském knížectví
menší písař pří úřadu zemských desk na Moravě
německý registrátor českého místodržitelství v Praze
purkmistr ve Volově (Wohlau, dnes pol. Wołów)
dědic statků ve Svídnicko-Javorském knížectví

inkolát
prostý šlechtický stav
von Rittersberg
prostý šlechtický stav
rytířský stav
von Sternenfels
starý stav svobodných pánů

rytířský stav
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

inkolát ve Slezsku

inkolát
inkolát
inkolát

von Ross-in-Feld

radní ve Svídnici (Schweidnitz, dnes pol. Świdnica), komisař rektifikační komise
vratislavský obchodník s voskem
vratislavský obchodník a měšťan
bratři

dědic statku v Niském knížectví
podplukovník a velitel kyrysnického pluku císařské armády
arendátor povozů ve službách rakouské armády
držitel statku v Lehnickém knížectví

inkolát ve Slezsku
Wohlgeboren

kancléř biskupské vlády v Niském knížectví
inkolát
inkolát

slezský (vratislavský?) obchodník s obilím a vínem
kontrolor poštovního úřadu v Praze
královský rychtář na Novém Městě pražském
vládní rada královského úřadu Volovského knížectví, konsistoriální prezident tamtéž

Edler von Ehrenwald

inkolát

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1747, leden 18.

Udělený titul

přídomek

panský stav

Wohlgeboren

1728, březen 31.
1736, září 25.
1739, duben 28.
1733, srpen 16.
1758, březen 20.
1731, duben 28.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

Řeplinský, František Jindřich

1717, únor 18.

rytířský stav s přídomkem

von Bereczko

Říkovský z Dobrčic, Jan Vilém
Sabatin, Jiří
Sack, (1) Jiří Jindřich, (2) Kryštof Zikmund a
(3) Jan Osvald von
Saffran, František von
Sagar, Michal
Sailern, Jan Fridrich svobodný pán
Saint Martin, Maxmilián Antonín von
Sak svobodný pán z Bohuňovic, Leopold
Antonín
Salamanca, Josef František Adam von
Salisch und Grossgraben, Arnošt Jindřich
von
Saltza, (1) Rudolf Maxmilián a (2)Václav
Klement von
Sanchez d´Ortigosa y Ciefuentes, Antonín

1729, červenec 29.
1705, říjen 6.
1724, srpen 12.

stav svobodných pánů
rytířský stav
stav svobodných pánů

von Sabona
Wohlgeboren

Rumerskirch, (1) Ignác Leopold a (2)
Ferdinand Jáchym von
Runtzler und Ründen, Jan Jindřich
Russig, Jan Karel
Russig, Jan Karel von
Rzecziczký, Karel Dominik
Rziha, Jan Ferdinand
Řeplinský z Berečka, František Jindřich

1732, září 26.
1776, duben 12.
1710, červen 28.
1758, listopad 2.
1721, říjen 14.

Udělený inkolát

bratři (1) - dvorský rada české dvorské kanceláře ve Vídni; (2) - český místopurkrabí v Praze
inkolát
inkolát
inkolát

dědic statku ve Slezsku
účetní generálního berního úřadu ve Vratislavi
účetní generálního berního úřadu ve Vratislavi
probošt metropolitní kapituly sv. Víta na Pražském hradě
bývalý praporčík v pěším pluku "Ogilvy"
rada slezského komerčního kolegia ve Vratislavi

inkolát

obchodník a měšťan v Opavě

von Gachenthal

rytmistr císařské armády
moravský zemský advokát
bratři, slezský rod
inkolát

prostý šlechtický stav

Edler von

stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát
inkolát

rada dvorské komory ve Vídni
krajský fyzik v Jihlavském kraji
(1) - dvorský rada říšské dvorské kanceláře ve Vídni; (2) - synovec (1)
podplukovník polního dělostřelectva
olomoucký krajský hejtman, moravský nejvyšší zemský sudí a skutečný tajný rada

1728, leden 9.
1728, leden 9.

stav svobodných pánů

1732, září 11.

starý stav svobodných pánů

1771, únor 11.

stav svobodných pánů

Sartori, František Antonín
Sasko-Neustadtský (Sachsen-Neustadt),
Mořic vévoda
Satzenhofen, František Josef von
Sauer, Ferdinand svobodný pán
Savojský, Emanuel princ
Scotti de Campostella, Josef

1759, únor 17.
1731, listopad 5.

prostý šlechtický stav

Seau, Jan Fridrich von
Sebastiansky, František
Sebenarž, Jan Antonín
Sedliczky (Sedlitzky), Dominik Václav

1728, leden 9.
1758, listopad 25.
1737, prosinec 19.
1751, srpen 7.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Seher und Thoss auf Domanza, (1) Karel
Ferdinand a (2) Jan Kryštof von
Seher und Thoss, (1) Jindřich Leopold, (2)
Karel Konrád, (3) Kryštof Arnošt, (4) Jan
Jiří a (5) Josef Ferdinand von
Seidl, Jiří Kryštof

1721, prosinec 10.

starý stav svobodných pánů

radní v Olomouci
výběrčí nápojové daně v Táboře a tamní radní
přísežný zemský solicitátor na Moravě, nájemce (pachtýř) výroby škrobu na Moravě a ve
Slezsku
(2) - plukovník a velitel kyrysnického pluku císařské armády

1734, duben 2.

stav svobodných pánů

vojenské i civilní služby

1729, březen 10.

rytířský stav

1722, září 29.
1707, březen 11.
1714, prosinec 31.
1759, prosinec 10.

inkolát

starý rytířský stav

Wohlgeboren

von Scotti Edler von
Campostella

inkolát

(1) - nadporučík dragounů; (2) - úředník českých zemských desk v Praze, přísedící komorního a
lenního a také menšího zemského soudu
plukovník

inkolát

primátor, hospodářský inspektor v Olomouci
královéhradecký biskup

inkolát
inkolát
obnovení inkolátu
inkolát

v rámci konfirmace říšského stavu svobodných pánů
profesor lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, člen komerčního a
manufakturního kolegia v Praze

inkolát
von Herrenfels

inkolát ve Slezsku

majitel statku v Zaháňském knížectví

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1736, květen 16.

Udělený titul

přídomek

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

1734, duben 14.

rytířský stav

Sekora, Tomáš Jan

1733, únor 20.

prostý šlechtický stav

Seldern, Dominik von
Selmbach, Josef Roch

1728, leden 9.
1759, červenec 23.

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

Seyffert, (1) Antonín František a (2) Josef
Filip
Seyffert, Josef Filip von
Schaabner (Schabner), Jan Antonín
Schackmin, Mikuláš svobodný pán
Schaffenburg, (1) Josef, (2) Karel von
(bratři)
Schascheck, Josef Jan

1725, prosinec 2.

prostý šlechtický stav

1749, říjen 18.
1764, červen 8.
1734, říjen 20.
1755, květen 8.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

1746, září 22.

von Mesihursch

Schaurfels, František Xaver Hyacint von

1760, červen 14.

obnovení, potvrzení a
udělení šlech. stavu
rytířský stav

Scheiner, Jan Ondřej

1747, prosinec 14.

prostý šlechtický stav

von

Schellard, Jan Arnold von
Scherffenberg, (1) Františka Eleonora, (2)
Jan Karel, (3) Jan Josef, (4) Jan Leopold a
(5) Maxmilián Kryštof von
Schertzer und Kleinmühl, (1) František
Eliáš a (2) Josef von
Schertzer von Kleinmühl, Josef
Schimonsky, Marie Eleonora von
Schindler, Jan Václav

1713, únor 13.
1717, únor 18.

hraběcí stav

1762, květen 21.

stav svobodných pánů

1747, duben 6.
1727, květen 21.
1780, srpen 4.

starý rytířský stav

Schipko von Schihoffen, Jan Vilém
Schirndinger von Schirnding (Schürdinger
von Schürding), Jindřich Zikmund

1719, březen 22.
1717, prosinec 13.

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů

Seidlitz und Gohlau, (1) Bogislaus
Zikmund, (2) Karel Zikmund, (3) Jiří
Zikmund a (4) Julius Zikmund von
Sekora von Sekenberg, Tomáš Jan

Schirndinger von Schirnding, (1) Jan
1746, červen 8.
Antonín, (2) Eleonora Anna Kateřina, (3-4)
Josefa a Renáta
Schirndinger von Schirnding, Jan František 1737, duben 11
Josef
Schleichart von Wiesenthall, (1) Alžběta
1744, září 7.
Terezie, (2-3) Fridrich Filip, František
Václav, (4-5) Antonín Filip a Jan Josef

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

brněnský měšťan a dodavatel proviantu císařské aermádě během válek s Turky, nájemce
soukromých panství na Moravě
brněnský měšťan a dodavatel proviantu císařské aermádě během válek s Turky, nájemce
soukromých panství na Moravě
slezský komorní a komerční rada
dvorský agent při české dvorské kanceláři, později directoria in publicis et cameralibus ve Vídni

von Sekenberg
inkolát

inkolát
von Schönbaar
inkolát
inkolát 10.5.1755

rytířský stav

prostý šlechtický stav

Udělený inkolát

von Schaurfels

(2) - zemský písař ve namyslovském okrese ve Vratislavském knížectví, vládní rada
Volovského knížectví
rada české reprezentace a komory v Praze
lékař v Praze
(1) - absolvent právnického studia; (2) - poručík v kyrysnickém pluku "Portugal"
radní na Starém Městě pražském

inkolát

rada moravské reprezentace a komory v Brně
měšťan a obecní starší na Malé Straně v Praze, přísežný rektifikační a zemský účetní českých
stavů

inkolát
inkolát

Wohlgeboren
inkolát
inkolát ve Slezsku
Edler von

(1) - vdova; (2-5) synové (1); (2) - kanovník metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci

bratři (1) - přísedící českého komorního a dvorního lenního soudu; (2) - nadporučík v pěším
pluku "Leopold Daun"
moravský zemský advokát
rozená von Ehrenkron
výběrčí horního desátku na dole knížat Schwarzenberků v Ratibořicích (Ratibořských Horách)
aspirant úřední služby
podplukovník císařské armády

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

(1) - syn (2), bratr (3-4)

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

hejtman císařských dragounů

rytířský stav

inkolát

příjemkyně (1) - vdova po Filipu Adolfovi Schleichartovi, kapitán-poručíkovi, štolbovi ovd.
velkovévodkyně toskánské (Anny Marie Františky Toskánské), (2-5) - synové příjemkyně (1):
(2) - dvorský sudí českých královských měst; (3) - štolba Anny Marie Františky Toskánské; (4) působil ve službách ovd. císařovny Alžběty Kristýny

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Schmeling, Adolf Bogislav von
1727, únor 17.
Schleichart, (1) Antonín Filip, (2) František 1737, září 24
Václav, (3) Fridrich Filip, (4) Jan Jindřich a
(5) Jan Josef
Schmettau, (1) Karel Fridrich, (2) Gottfried 1717, únor 17
Vilém a (3) Jan Gottlob von
Schmid, Jan Jindřich
1735, leden 12

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav

von Wiesenthal

Schmidel (Schmidl) von Schmiden, (1) Jan 1708, listopad 23.
Václav, (2) Leopold a (3) Jan Antonín

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Schmidel von Schmiden, Zikmund

1722, prosinec 2.

starý stav svobodných pánů

Schmidt, Josef
Schnirichová, Marie Terezie
Schöll, Jiří Arnošt von
Scholten, Konrád von

1763, prosinec 7.
1738, prosinec 28.
1713, květen 26.
1736, duben 10.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

Scholten, Konrád von

1742, prosinec 13.

Scholtz von Löwencron, Martin
Scholtz, (1) Adam Norbert a (2) Jiří
Ferdinand
Scholtz, Jan Adam Josef
Scholtz, Martin
Schönborner von Schönborn, Melchior
Fridrich
Schönfeld, (1) Karel, (2) František Tomáš,
(3) Josef, (4-7) Maxmilián, Leopold,
Emanuel a Marie Terezie (sourozenci)

1713, únor 17.
1725, červenec 24.

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát ve Slezsku
(1) - císařský dvorský „Sattelknecht“; (2) štolba velkovévodkyně Toskánské; (3) - licenciát
obojího soudu; (4) - císařský dvorský „Sattelknecht“; (5) Jan Josef - duchovní

stav svobodných pánů
rytířský stav

inkolát

von Helmburg

Wohlgeboren

inkolát ve Slezsku
inkolát ve Slezsku

agent u dvorské válečné komory a české dvorské kanceláře ve Vídni, pokladník české invalidní
komise
absolventi studií

královský rychtář na Starém Městě pražském
roz. von Tepper, vdova po zemském plnomocníkovi v Opavském knížectví
kapitán pruské armády ve výslužbě
dvorský rada v ruských službách a vrchní auditor ruských vojsk na území Rakouska (při
průchodu českými zeměmi do Říše roku 1735)

rozšíření inkolátu ve
Slezsku na ostatní
české země
inkolát
prostý šlechtický stav

(1) - děkan a vikář v Mladé Boleslavi; (2) - dvorský rychtář českých královských měst

1726, březen 5.
1706, květen 28.
1709, červenec 1.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

státní úředník v Chebu
správce solního skladu v Tarnovicích

1778, červenec 25.

prostý šlechtický stav

(1) - podporučík v pěším pluku "Siskovics"; (2) - spolupředstavený Garelliho knihovny ve
vídeňské akademii Theresianum; (3) - praporčík v pěším pluku "Graf Kaunitz", (4-6) - studenti
šlechtické výchovy v konviktu ve Vídni-Löwenburgu

Schönfelder von Schönfeldern, Leopold
Adrian
Schönfelder, Vilém Julius
Schönkirchen, František Josef svobodný
pán
Schönowitz von Ungerswerth und
Adlerslöwen, Jan František
Schönowitz von Ungerswerth und
Adlerslöwen, Tadeáš Dismas
Schönpflug von Gämsenberg, Antonín
Karel
Schönpflug, Ferdinand Ignác
Schönstädt, Wolf Albert svobodný pán

1708, květen 22.

starý rytířský stav

kontrolora a radu komerční deputace v Praze

1705, prosinec 31.
1716, srpen 10.

rytířský stav
hraběcí stav

1765, leden 22.

stav svobodných pánů

von Schönfeldt
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

1743, září 23.

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

1743, červen 15.

rytířský stav

1722, březen 10
1738, prosinec 28.

prostý šlechtický stav

Schorsch von Marderfeld, Josef Baltazar

1746, duben 5.

rytířský stav

von Löwencron
inkolát

inkolát

vrchní kontrolor a správní komisař v Čechách
manžel držitelky deskového statku
bývalý voják (patrně důstojník)
krajský komisař Čáslavského kraje

inkolát
von Gambseberg

rada úřadu nejvyššího zemského purkrabí v Praze
radní Nového Města pražského

inkolát
inkolát

radní ve Znojmě, zástupce městského stavu na moravském zemském sněmu v Brně

Příjemce / příjemci
Schorsch, Josef Baltazar
Schostahl, Martin Václav

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1743, duben 3.
1775, listopad 7.

Udělený titul

přídomek

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Marderfeld
Edler von Pflichtentreu

Schrattenbach, Arnošt von
Schrattenbach, František Ferdinand von

1721, únor 7.
1742, září 7.

Schrattenbach, František Sigmund von

1724, únor 15.

inkolát

Schrattenbach, Otto Jindřich von
Schreyvogel, Gotfried Kristián von
Schroer, Vilém Petr
Schröffl von Mansperg (Mannsperg), Ignác

1712, červenec 12.
1728, květen 29.
1712, květen 9.
1773, únor 13.

inkolát
inkolát ve Slezsku

Schrollenberg, Jan Adam von
Schrott, Ephraim
Schubert von Blauenfels, Karel
Schuknecht, Prokop
Schuler, Petr
Schulz, Jan
Schütz, Karel Fridrich von
Schutzbar, Jan Gotfried von
Schutzbreth von Schutzwerth, (1) Arnošt
Norbert a (2) Jan Josef
Schützen, (1) Kašpar Filip a (2) Arnošt
Gottlieb von
Schwanda, Václav
Schwandner, Jáchym
Schwartz, (1) František Antonín a (2)
Jáchym Antonín
Schwarz, Jan František
Schwarzenberk, Adam František kníže

1706, březen 10.
1708, červenec 12.
1717, květen 31.
1761, leden 20.
1713, květen 4.
1757, listopad 26.
1764, září 20.
1707, duben 5.
1744, únor 13.

starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

1709, říjen 25.

rytířský stav

1767, srpen 28.
1738, prosinec 27.
1710, listopad 10.

prostý šlechtický stav
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Zemschitz

1773, leden 1.
1723, září 25.

rytířský stav
vévodský titul + obnovení
vévodského statusu
Českého Krumlova

von Weissenburg

Schwarzenberk, Josef říšský kníže

1746, prosinec 5.

Hochgeboren

Schweiner, Roman Kristián

1716, březen 12.

knížecí stav, dědičný pro
všechny potomky
rytířský stav

Hoch- und
Wohlgeboren

rytířský stav
von Sternenfels
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

Schweinitz auf Hausdorf, Jan Zikmund von 1724, květen 3.

stav svobodných pánů

Schweinitz, Jan Fridrich von
Schwemler, David
Schwemmer, Jan Petr

stav svobodných pánů

1726, listopad 28.
1728, březen 31.
1726, červenec 24.

Schwingerschuch, Pavel Erdmann
1759, červenec 28.
Sickingen, Damian Jan Philipp von und zu 1722, prosinec 28.
Sickingen, Josef a Karel Antonín von

1735, květen 2.

Udělený inkolát

lékárník, radní ve Znojmě
sekretář moravského gubernia v Brně
inkolát
inkolát

inkolát 3.5.1770

von Schrottenfels
inkolát
inkolát
von Schullern
von Leichtenthal
Wohlgeboren

Profesní zařazení příjemce / příjemců

vrchní sekretář při magistrátním soudu ve Vratislavi
rada gubernia a zemský podkomoří na Moravě
staroměstský měšťan a držitel dvou deskových statků
obchodník ve Vratislavi
v rámci konfirmace říšského rytířského stavu
děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze
královský rychtář ve Znojmě
hejtman dělostřelectva v pevnosti Špilberk v Brně

inkolát 27.9.1764
inkolát ve Slezsku

potvrzení přídomku
von Schutzwerth

inkolát
von Schwartzenfeld
inkolát 9.1.1773

bratři; (1) - český zemský advokát, přísedící u pražské arcibiskupské konzistoře, český fiskální
adjunkt (2) radní na Malé Straně
bratři, povýšeni za vojenské zásluhy v císařské armádě, držitelé svobodné statku v Dolním
Slezsku
měšťan Starého Města pražského
rada dvorské komory ve Vídni
bratři; (1) - hospodářský hejtman panství Lipová (Hainspach) hraběte Slavaty
královský rychtář v Uherském Hradišti
nejvyšší štolba při císařském dvoře ve Vídni

bývalý nejvyšší hofmistr a konferenční ministr
inkolát

měšťan ve slezském Volově, zástupce Volovského, Břežského a Lehnického knížectví na
slezském veřejném konventu ve Vratislavi

dvorský sudí a zemský starší v Lehnickém knížectví
inkolát

prostý šlechtický stav

von Schwemmersdorff

komorní rada, dvorský a hospodářský kontrolor vratislavského biskupa, rentmistr ve slezském
Otmuchově v Niském knížectví
přísedící úřadu nejvyššího mincmistra v Praze

prostý šlechtický stav
Wohlgeboren

inkolát
inkolát

bratři

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu

Siersdorf, Jan Theodor a Kašpar von
Sigk, Antonín a Josef
Sillobod, Ondřej
Simborský, Michael

1713, březen 28.
1736, duben 14.
1758, únor 27.
1714, srpen 14.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
hraběcí stav

Simon, Antonín
Simonides, Ludvík
Skal und Gross Ellgut, Jan František von

1743, listopad 30.
1706, červenec 29.
1775, květen 2.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů

Skočovský z Kojkovic zv. Vilamovský, Jan
Leopold

1732, březen 9.

stav svobodných pánů

Skronský z Budžova, Gustav
Slaski von Slasy (Slaski ze Slasów),
František
Smith (1) Jakub, (2) Tomáš a (3) Robert
Smith, Mac Gavan von Balröe, (1) Tomáš a
(2) Robert
Sobeck, Jan Karel
Sobek svobodný pán z Kornic a Rauthen,
Karel Jindřich
Soder, Jan Kašpar
Solms, Jindřich Vilém von
Solms, Kristián Arnošt von
Sommer, Fridrich Vilém
Sossnowetz von Wlkanowa, Josef Jan
Soyer von Brugspurg und Edling, Jan Karel

1730, srpen 22.
1734, prosinec 9.

stav svobodných pánů

1743, srpen 12.
1748, leden 17.

rytířský stav
stav svobodných pánů

von Balröe
Wohlgeboren

1765, listopad 4.
1716, říjen 1.

prostý šlechtický stav
hraběcí stav

Edler
Hoch- und
Wohlgeboren

1737, srpen 14.
1728, květen 12.
1732, září 11.
1725, září 8.
1763, srpen 30.
1746, prosinec 22.

rytířský stav

Spätgens, Jindřich Gottfried von
Speckmann, Johan Štěpán
Sperer, Kristián
Stahr, František Josef
Stachy, Antonín

1715, říjen 22.
1727, srpen 3.
1707, květen 7.
1757, červenec 30.
1709, leden 18.

stav svobodných pánů
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Stang, Josef Ignác
Starhemberg, Jiří Adam hrabě

1734, říjen 20.
1765, listopad 13.

Stehno, Josef Jáchym
Stechau, Wolfgang svobodný pán
Stechinell von Wickenburg, Ludvík Vilém

1745, únor 6.
1728, únor 26.
1715, prosinec 13.

prostý šlechtický stav
knížecí stav , dědičný v
primogenituře
rytířský stav

Steinbach von Kranigstein, Jan Václav
Steinbach von Kranichstein, Karel
Maxmilián
Stepaneck (Štěpánek), Tomáš
Stephani, Michal

1745, červen 29.
1714, červenec 11.
1748, prosinec 18.
1729, únor 18.

Udělený titul

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

Hoch- und
Wohlgeboren
von Freyenfeldt
von Seilenfeld
Wohlgeboren

inkolát

synové pražského podnikatele a směnárníka
hejtman v pěším pluku "Carlstädter Szluiner"
člen hofštátu polského prince Jakuba Sobieského
působil jako vychovatel ve službách českých šlechtických rodů
poručík císařské armády
rakousko-slezský komerční rada v Opavě, zemský starší v Opavsko-krnovském knížectví

Vilamovský ze Skočova
(Freiherr von Skoczow)
přísedící královského úřadu Hlohovského knížectví
inkolát ve Slezsku

rytířský stav
starý panský stav
stav svobodných pánů

von Sommersberg
Wohlgeboren
Wohlgeboren

von Johnsdorf
von Stahrburg
von Stacha und
Grienau
Hoch- und
Wohlgeboren
von

stav svobodných pánů
panský stav
Wohlgeboren
starý stav svobodných pánů von Steinbach und
Kranichstein
rytířský stav
von Taurowa
rytířský stav
von Kronhaus

inkolát

bratři; (1) prof., děkan LF, rektor univerzity v Praze; (2) - hejtman v pěším pluku "Ogilvy"; (3) hejtman
pluku
"Browne"
bratři; (1)v-pěším
hejtman
v pěším
pluku "Ogilvy"; (2) - hejtman v pěším pluku "Browne"
vrchní administrátor kolkového úřadu a přísedící komerčního konsesu v Čechách

inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku
inkolát ve Slezsku

sekretář královského úřadu Opolsko-Ratibořského knížectví

inkolát 4.10.1749

inkolát ve Slezsku
vratislavský radní
správce panství Hořice majetek nadace pro vojenské invalidy)
podplukovník, velitel v Zemuni (dnes měst. č. srbského Bělehradu)

inkolát
inkolát

rada slezského vrchního královského úřadu ve Vratislavi
přísedící (zástupce českého kurfiřta) u říšského komorního soudu ve Wetzlaru

inkolát

bývalý hejtman v pěším pluku "Thürheim"
moravský zemský úředník a správce kontribuční pokladny v Brně
sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni
diplomat, tajný rada a komoří

inkolát
inkolát
inkolát

kanovník kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
rada slezského vrchního královského úřadu ve Vratislavi
působil ve službách Plzeňského kraje

inkolát
inkolát

děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Stephann von Cronenfels, František Václav 1774, duben 2.

Udělený titul

Stephann, František Václav
Sternbach, Jan Antonín von
Sternberg, Konrád svobodný pán
Sterndahl, Karel von
Stettenhoffen, Jáchym
Stettner, Gabriel Josef
Steyer, Ludvík
Stiebig, Karel Josef von
Stiebig, Karel Josef von
Stiebigová, (1) Leopoldina Viktorie a (2)
Karel Josef
Stier, Jan Jiří
Stingelheim, Karel Josef von
Stockhammer, František
Stollberg, Kryštof Fridrich von
Stoltz und Simbsdorf, Jan Jiří von
Strachwitz und Gäbersdorf, Jan Kryštof
von
Straka z Nedabylic, (1) Jan Karel a (2)
Františka Sylvie
Straka z Nedabylic, Jan Karel svobodný
pán
Straka z Nedabylic, Václav

1767, srpen 12.
1761, červen 15.
1719, listopad 8.
1774, září 16.
1779, květen 8.
1753, červen 9.
1720, duben 22.
1728, květen 29
1750, duben 10.
1721, únor 9.

prostý šlechtický stav

1724, listopad 26.
1719, prosinec 11.
1710, srpen 5.
1726, březen 26.
1719, únor 20.
1726, květen 18.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

1721, květen 6.

starý stav svobodných pánů

1732, září 11.

hraběcí stav

1735, říjen 7.

Hoch- und
Wohlgeboren
starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Stránský ze Stránky, (1) Jan Jakub a (2)
Martin Josef
Streer, Josef
Streer, Josef von
Streitberg, Václav von
Stroltz, Jan Kristián
Strycke, Fridrich

1734, září 28.

rytířský stav

1743, červen 15.
1748, duben 20.
1728, květen 29
1731, březen 13
1717, březen 15.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Stupan von Ehrenstein, Antonín Maria
Baltazar
Stuppel, Ignác Antonín

1752, prosinec 22.

Stürgk, Jiří Kryštof von

1723, duben 5.

Sturm, Martin Jan

1746, prosinec 22.

prostý šlechtický stav

von Stuppel und
Liebenfeld
Hoch- und
Wohlgeboren
von Hirschfeld

Sulkowsky (Sułkowski), Alexander Josef
hrabě

1752, březen 18.

knížecí stav, dědičný v
primogenituře

Hoch- und
Wohlgeboren

Sulkowsky, Alexandr Josef hrabě

1733, září 20.

Sunhuber, Ferdinand Ignác

1710, listopad 9.

prostý šlechtický stav

Hoch- und
Wohlgeboren
von Ehrenfels

1770, leden 23.

přídomek

rytířský stav

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát 4.4.1774

menší písař českého úřadu zemských desk v Praze

von Cronenfels

rada apelačního soudu v Praze, člen řady komisí, působil též na univerzitě v Praze (pozdější
inkolát

hraběcí stav
stav svobodných pánů
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav

stav svobodných pánů
stav svobodných pánů

Wohlgeboren

inkolát 26.9.1774
inkolát 15.5.1779
inkolát
inkolát

inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku
Wohlgeboren
Wohlgeboren

zemský hejtman Kladského hrabství
major v pěším pluku "Butler", držitel malého kříže Vojenského řádu Marie Terezie
hospodářský ředitel vízmberského panství, člen Ackerbau Gesellschaft na Moravě
zemský písař v Dolních Rakousích
arcidiákon a prelát katedrály sv. Václava na Pražském Hradě
zemský místopísař při moravských zemských deskách v Brně
moravský zemský místopísař (při moravském úřadu zemských desk v Brně)
(2) - syn (1), zemský místopísař při moravských zemských deskách v Brně

kanovník katedrální kapituly sv. Jana Křtitele ve Vratislavi

zemský hejtman slezského svobodného stavovského panství Bytom
dvorský sudí, lesmistr a lovčí při biskupském dvoře v Nise (Slezsko)
(1) - vdova po Janu Albrechtovi Strakovi z Nedabylic; (2) - syn (1)

inkolát

von Streeruwicz

inkolát
inkolát
inkolát

(1) - kapitán císařské armády
městský důchodní ve Stříbře
primátor ve Stříbře
ingrosátor a pokladník úřadu českých zemských desk v Praze
komorní prokurátor v Čechách
ředitel kanceláře, vládní a konsensuální rada württenbersko-olešnického knížete v Bernstadtu
(dnes pol. Bierutów) ve Slezsku

inkolát
prostý šlechtický stav

účetní českého gubernia v Praze
inkolát

inkolát

působil v císařských vojenských službách, později se usadil na Starém Městě pražském
(měšťan Starého Města pražského)
státní a kabinentní ministr polského krále Augusta III., polní zbrojmistr, nejvyšší lovčí
Litevského velkovévodství, majitel svobodného stavovského panství (od 19.3.1752 knížectví)
Bílsko
státní a kabinentní ministr polského krále Augusta III.
nájemce solného monopolu (Salzversilberer ) v Jihlavě

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1715, listopad 29.
1718, prosinec 15.

Udělený titul

1779, červenec 5.

hraběcí stav

1768, březen 18.

stav svobodných pánů

1713, květen 8.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

bratři; (1) - adjunkt krajského úřadu a komisař v Berounském kraji; (2) - rada apelačního soudu
v Praze
přísedící zemského soudu na Moravě

1723, květen 7.
1724, srpen 12.
1761, únor 20.
1747, prosinec 13.

prostý šlechtický stav
rytířský stav

obchodník ve Vratislavi
obchodník ve Vratislavi

stav svobodných pánů

Wohlgeboren

1731, leden 2.
1749, leden 21.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Taulow von Rosenthal

1726, září 30
1721, srpen 11.
1715, srpen 13.
1724, srpen 12.
1749, květen 27.
1711, únor 4.
1727, květen 21.
1707, říjen 26.
1724, srpen 1.
1719, duben 30.
1758, březen 30.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Thobisch, (1) Jan a (2) Maxmilián
Thomagnini, Jan Josef von
Thonsern, František Vilém von
Thoren, Teodor
Thöring, Max hrabě

1734, říjen 20.
1737, srpen 14.
1710, duben 11.
1755, duben 28.
1719, leden 14.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
rytířský stav

Thurn und Taxis, Michal kníže

1767, červenec 21.

hraběcí stav

Tiepolt, František von
Tieschowsky, Jan Antonín
Tilly, Jan Friedrich
Tilscher von Rosenheim, Martin Ignác

1705, červen 5.
1713, říjen 27.
1708, listopad 5.
1759, červen 18.

panský stav
rytířský stav
rytířský stav
rytířský stav

Tilscher, Jan Jakub Alois
Tilscher, Martin Ignác
Tiltscher, František Jakub
Titz von Titzenhoffer, (1) Arnošt Vilém, (2)
Fridrich Leopold a (3) Jindřich Gottlieb

1733, duben 13.
1758, červenec 31.
1714, červenec 11.
1715, březen 22.

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav

Suttner, Matyáš
Swéerts und Reist, František Karel
svobodný pán von
Sztaray von Nagy Mihaly (Sztaray de
Eadem et Nagy Mihaly), Emerich
Škronský (Skronský) z Budžova, (1) Adam a
(2) Jiří Gustav
Šubíř z Chobyně, František Julius
Ferdinand
Taborský, Jan Tobiáš
Taborský, Jan Tobiáš von
Tannenberg, Josef Antonín Ignác von
Tauber von Taubenfurth, František
Erdmann
Täubner, Gottlob Ferdinand
Taulow (Taulow - Rosenthal), Teodor
Antonín
Tempis, Valentin
Tepper, Andre Augustin
Terzi di Sissia, Gerard
Těšínská, Uršula Kateřina kněžna
Textor, František Ignác
Thallmann, Kašpar Leopold
Thallwenzl, Daniel Ignác von
Thalwenzel, Daniel Ignác
Thierheimb, Kryštof Vilém von
Thilo, Gottfried
Thim, Jakub

rytířský stav
hraběcí stav

přídomek

se změnou jména na
Swéerts-Sporck
Hoch- und
Wohlgeboren
Wohlgeboren

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát

doktor medicíny a filosofie

inkolát

kanovník olomoucké metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci

inkolát ve Slezsku
inkolát

zemský starší v Opavsko-krnovském knížectví
inkolát ve Slezsku

sekretář württembersko-olešnicko-bernštatské vévodkyně
sekretář a archivář české dvorské kanceláře ve Vídni v Praze
účetní české rektifikační komise
asistenční rada a kancléř královského úřadu Vratislavského knížectví

inkolát
inkolát
inkolát

rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

Udělený inkolát

inkolát
inkolát
inkolát
von Werthenfeldt und
Engelschein
von Dobischau
Wohlgeboren
inkolát ve Slezsku
Wohlgeboren
inkolát 3.5.1755
Hoch- und
inkolát
Wohlgeboren
Hoch- und
inkolát 29.8.1767
Wohlgeboren
Wohlgeboren
von Tröstenberg
inkolát
Edler von Rosenheim

inkolát

von Rosenheim
von Rosenheim

inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku

roz. von Bocun (Altenbockum), provd. kněžna Lubomirská
rada české reprezentace a komory v Praze
moravský zemský advokát
advokát přísedící manského soudu ve slezském Hlohově
advokát u manského soudu Hlohovského knížectví
ředitel gymnázia v slezském Břehu
purkmistr, obchodník v Hostinném
bratři; (1) - sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni; (2) – radní v Kadani
vrchní válečný komisař na Moravě
dvorský rada a tajný referendát v directoriu in publicis et cameralibus v Praze

sekretář a rada slezského vrchního úřadu ve Vratislavi
hospodářský hejtman komorních panství Kolín a Poděbrady
rytmistr císařské armády
bývalý hospodářský úředník na komorním panství Pardubice
probošt kolegiátní kapituly v Mikulově
bývalý hospodářský úředník na komorním panství Pardubice
probošt kolegiátní kapituly v Mikulově
(1) - absolvent právnických studií a právnické praxe ve Slezsku; (2) - absolvent univerzitního
studia

Příjemce / příjemci

Udělený titul

přídomek

Tochtermann, Alois Jakub
Tondeur, Jan Edler von
Tondeur, Jan von
Tour, Františeka hraběnka de la
Toussaints, František Josef von
Traeger, Ludvík
Trach und Bürkau, Karel Josef von

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1748, srpen 28.
1708, červenec 27
1706, prosinec 30.
1717, říjen 16.
1741, červen 9.
1715, říjen 8.
1764, březen 14.

prostý šlechtický stav
starý rytířský stav

Treumuth

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

Wohlgeboren
von Königinberg
Wohlgeboren +
Freiherr von Trach
Edler Herr von Bürkau

Trentini, Petr

1727, březen 8.

rytířský stav

von Wölgersfeld

Triangi, Jan Křtitel
Troschke (Troske) und Rosenwerth,
Zikmund Fridrich von
Troyer, Kryštof von
Tschamer und Osten, (1) Arnošt Baltazar a
(2) Jindřich Osvald von
Tschiaska, Ferdinand Josef
Tschirnhaus, Zikmund von
Tumlirz, Adam František Antonín Emanuel

1714, leden 20.
1724, únor 14.

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců
měšťan Starého Města pražského, ředitel šestipanského úřadu tamtéž
císařský osobní chirurg

inkolát
inkolát
inkolát

inkolát
inkolát ve Slezsku

stav svobodných pánů

tajný sekretář a tajný finanční rada vévody Františka Štěpána Lotrinského
radní v Hradci Králové
bývalý poručík kyrysnického pluku "Hautois"

rada biskupské konsistoře v Olomouci, auditor, kanovník kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla
na Petrově v Brně
kanovník ve Vratislavi
polsko-saský komoří

1754, listopad 23.
1725, červenec 8

inkolát
stav svobodných pánů

Wohlgeboren

bratranci, držitelé statků ve Slezsku

1734, prosinec 29
1721, květen 29
1757, srpen 27.

prostý šlechtický stav
hraběcí stav
prostý šlechtický stav

von Sternheim

královský rychtář v Hradci Králové
komoří a deputovaný u slezské berní účtárny
hejtman v dragounském pluku "Sachsen-Gotha"

Tunckler, František

1760, květen 21.

prostý šlechtický stav

von Treuinfeld

Ubelli von Siegburg, Ignác
Ubelli, Daniel Leopold
Ubelli, Ignác
Uechtritz, Arnošt Konrád Leopold von
Ugarte, Arnošt František svobodný pán
von
Uhlfeld, (1) Corfix a (2) František Antonín
von
Ullersberg, Kornélius Jan Nepomuk
Ungar von Rittersburg, Arnošt Ignác

1772, listopad 13.
1723, listopad 5.
1736, listopad 20.
1727, březen 8.
1713, květen 29.

panský stav
rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren
von Siegburg
von Siegburg
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

bývalý hospodářský ředitel panství Hostinné (ve službách rodu Lambergů), roku 1757 průvodní
komisař ve službách armády
adjunkt kraj. úřadu Mladoboleslavského kraje
vrchní válečný komisař v Čechách
poručík císařské armády

1726, listopad 28.
1751, listopad 22.
1708, listopad 5.

inkolát
inkolát

inkolát
prostý šlechtický stav
starý rytířský stav

Ungar, František Leopold
1737, únor 5.
Unruhe, Jan Vilém
1719, leden 14.
Unverzagt, (1) Marie Anna, (2) Leopold, (3- 1746, červen 8.
5) Josefa, Františka a Terezie von

starý rytířský stav
stav svobodných pánů

Unwerth, Ignác von

1764, červen 28.

hraběcí stav

Urbann, Matyáš Ignác
Valentin, Jan
Valenzi, František Michal
Vančura z Řehnic, Antonín
Vančura z Řehnic, Václav Ferdinand

1734, srpen 13.
1759, únor 6.
1778, leden 14.
1731, únor 8.
1746, duben 5.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
panský stav

radní na Novém Městě pražském
Ungar von Wallborn,
Edler von Rittersburg
von Raab
Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
von Steinhausen
von Treuenfeld
Edler von
Wohlgeboren
Wohlgeboren

inkolát
inkolát
inkolát

hejtman císařské armády
plukovník císařské armády
sourozenci

působil ve vojenských službách
hofmistr vratislavského biskupa
radní v Olomouci
zdravotní rada, protomedik a zemský fyzik na Moravě
hejtman Hradeckého kraje

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
Velsern, Jan František Karel
1737, červen 22
Velsern, Jan František Karel von
1743, duben 23.
Verner, Jan Adam
1754, duben 6.
Verner, Jan Adam von
1754, duben 13.
Verner, Jan Adam von
1757, září 3.
Vevier von Blumenberg, Valentin Antonín 1733, říjen 8.

Udělený titul

Vevier, Valentin Antonín
1728, duben 10.
Villana-Perlas, Raimund hrabě
1732, prosinec 2.
Viplar (Wipplar) z Ušic, František Karel von 1730, duben 7.

prostý šlechtický stav

von Blumenberg

stav svobodných pánů

von Wipplar und
Uschütz
Wohlgeboren

Virmond, (1) Marie Elisabeth hraběnka
1724, červenec 16.
von a dcera (2) Marie Anna
Vlček z Dobré Zemice a Hlučína (Wilczek), 1729, červenec 29.
Jindřich Vilém svobodný pán

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
rytířský stav

přídomek

Udělený inkolát

inkolát
inkolát 14.8.1754
Wohlgeboren
inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců
agent u české dvorské kanceláře ve Vídni
ředitel kanceláře a hl. pokladny velmistra řádu
hejtman Jihlavského kraje
hejtman Jihlavského kraje
hejtman Jihlavského kraje
městský fyzik v Brně
městský fyzik v Brně

inkolát
přísedící zemského soudu v Opolsko-Ratibořském knížectví
inkolát

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

tajný a dvorský válečný rada, komoří, polní podmaršálek, vojenský velitel pevnosti ve slezském
Hlohově, císařský vyslanec v Polsku

von Manschwert

hejtman Čáslavského kraje
přísežný český zemský účetní, autor instrukce pro české zemské účetní a hospodářské
úředníky
koncipista a komorní purkrabí královské komory ve Vratislavi
radní v Lehnici (Liegnitz, dnes pol. Legnica) ve Slezsku
hejtman Bechyňského kraje

Vltavský, František Ulrich
Vogl, Josef Jan

1715, duben 15.
1768, srpen 31.

rytířský stav
rytířský stav

Vojkovský z Poborova, David von
Vollbracht, Antonín Filip
Voračický svobodný pán z Paběnic, Karel

1715, květen 20.
1707, březen 11.
1726, listopad 28.

rytířský stav
rytířský stav
hraběcí stav

Vořikovský z Kundratic, Karel Nikanor
Vražda z Kunvaldu, (1) Jan Nepomuk
Václav, (2) Jan Nepomuk, (3) Karel, (4)
Josef a (5) Dominik
Wabst, Kristián Xaver
Wackerbarth, August Kryštof von
Wadl, František Josef
Waffenberg svobodný pán zu Mödling, Jan
Ludvík
Waffenberg zu Mödling, František von

1730, květen 27.
1759, červen 19.

starý rytířský stav
starý panský stav

Wohlgeboren

1760, červen 19.
1711, srpen 17.
1748, září 26.
1718, prosinec 15.

rytířský stav

von Leidenfeld

1749, leden 15.

panský stav

Wohlgeboren

Waffenberg, František von

1777, červenec 11.

hraběcí stav

Hoch- und
Wohlgeboren

Wagner von Wagensfeld, Josef Antonín

1752, duben 17.

rytířský stav

Wagner, (1) Baltazar Arnošt, (2) Konrád a
(3) Jan Valentin
Wagner, Jan Jindřich

1719, únor 20.

rytířský stav

1725, červenec 8.

rytířský stav

Wagner, Jan Kryštof
Wagner, Jan Kryštof von
Wagner, Josef Antonín
Wachsmann, Ondřej Josef

1762, květen 3.
1766, duben 30.
1743, duben 19.
1735, říjen 7.

prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Waldner, Leopold

1712, srpen 1.

starý rytířský stav

inkolát 7.9.1768
inkolát
Hoch- und
Wohlgeboren

prostý šlechtický stav
hraběcí stav

inkolát

sekretář české dvorské kanceláře ve Vídni
(1) - zemský místosudí v Čechách, (2-5) - příbuzní (1): (3) - nadporučík; (4) - praporčík; (5) kadet

inkolát
inkolát

polní protomedik

inkolát
inkolát

ředitel kanceláře knížat Lichtenštejnů
zemský dvorský sudí a zemský starší Břežského knížectví, zástupce téhož knížectví u slezského
veřejného konventu ve Vratislavi
hejtman Znojemského kraje
bývalý hejtman Hradišťského kraje

inkolát

vrchní úředník panství Mírov (ve službách olomouckého biskupa)

von Wagenhofen

inkolát ve Slezsku

bratři; (2) - vratislavský obchodník; (3) - obchodník v lužické Bischofswerdě (?)

von Wagenau

inkolát

von Wagenburg
von Wagensfeld
von Wachsmann und
Treppeln

inkolát 25.8.1769

rada knížete Lichtenštejna a zástupce Opavsko-Krnovského knížectví na slezském veřejném
konventu ve Vratislavi
měšťan v Duchcově, vrchní administrátor kolkové daně v Čechách
měšťan v Duchcově, vrchní administrátor kolkové daně v Čechách
hospodářský úředník (purkrabí) ve službách olomouckého biskupa
purkmistr ve slezském Namyslově (Namslau, dnes pol. Namysłów)

inkolát

přísedící moravského královského tribunálu v Brně

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1742, prosinec 1.
1727, září 20.

Udělený titul

přídomek

starý panský stav
hraběcí stav

Wallascheck, (1) Jan Jiří a (2) Děpold
Wallbrunn, Jiří Kryštof von
Wallis auf Carrigmhain, (1) Jiří Olivier, (2)
František a (3) Jan Hugo

1758, prosinec 7.
1724, červenec 16.
1706, březen 18.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
hraběcí stav

Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren
von Wallberg

Wallis auf Karigmain, František Václav
svobodný pán
Wallis, (1) Patrik, (2) Robert (bratři), (3)
Eduard, (4-5) Filip a Oliver svobodný pán

1736, květen 16.

hraběcí stav

1767, únor 6.

hraběcí stav

Walters von Ehrenwald, Jan Kryštof
Warkotsch, Karel Ferdinand von
Wasener, Ignác von
Wasserreich, František Julius
Wassmuth, Jan
Wassmuth, Jan Jiří von
Wassmuth, Jan Václav von
Wayay von Waya (Waiay von Waia), (1)
Jan Antonín a (2) Leopold Josef
Weber šlechtic (Edler) von Fürnberg, Jan
Karel
Weber, Josef
Weczker von Neydenstein, František Ignác

1708, listopad 5
1734, říjen 20
1750, duben 16.
1739, prosinec 27.
1713, březen 10.
1719, únor 18.
1757, říjen 4.
1744, leden 5.

prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
starý rytířský stav

1735, květen 2.

rytířský stav a inkolát

1757, září 12.
1739, leden 29.

prostý šlechtický stav

Weger, Jan Jakub von
Wehmer, Ondřej
Weinbergen, Matyáš Maxmilián von
Weingarten, Leopold von
Weissbach, Jan Bernard von
Wellsch (Welsch), Ignác
Wellsch von Wellschenau, Ignác
Weltzl von Starnfeld, František Ignác
Weltzl, František Ignác
Wendau, Adalbert Václav
Wendorf, Edmund Antonín
Werner, (1) Adam Baltazar a (2) Kristián

1728, leden 19.
1706, září 23.
1705, prosinec 5.
1757, prosinec 1.
1730, listopad 10.
1759, červen 23.
1760, únor 2.
1759, září 1.
1758, leden 20.
1728, březen 31.
1721, únor 20.
1713, červen 26.

rytířský stav
rytířský stav

Werner, (1) Jan Arnošt, (2) Václav, (3)
František a (4) Antonín
Werner, Kristián von

1780, červen 26.

prostý šlechtický stav

1727, srpen 3.

rytířský stav

Waldorf, František Augustin von
Waldorff, Gottfried Ignác svobodný pán

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců
hejtman Brněnského kraje
přísedící zemského soudu na Moravě
(1) - rytmistr v kyrysnickém pluku "Gelhay"; (2) - synovec (1)
bavorský komorník (Cammerherr) a kavalír toskánské velkovévodkyně
bratři; (1) - plukovník císařské armády

Graf von Wallis Freiherr
zu Carrigmhain + Hochund Wohlgeboren
Hoch- und
wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren + svolení
psát se Grafen von
Wallis und Freiherren
auf Carrigmhaim
(Carrighmain)

dvorský válečný rada, polní podmaršálek
(1) - c. k. komoří, plukovník pěšího pluku "Loudon"; (2) - podplukovník v pěším pluku
"Colloredo", (3-5) - synovci (1) a (2): (3) - praporčík v pěším pluku "Loudon"

inkolát

purkmistr ve slezském Hirschbergu (dnes pol. Jelenia Góra)
bývalý hejtman císařské armády, zakoupen ve Slezsku
císařský vyslanec a zmocněný ministr na dvorech v Paříži, Lisabonu a Londýně
brněnský měšťan a primátor, vedoucí hospodářského direktoria tamtéž
pražský měšťan, sekretář poslké legace hraběte Clary-Aldringena
pražský měšťan, sekretář poslké legace hraběte Clary-Aldringena
rada apelačního soudu v Praze
(1) - hejtman na statcích kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně; (2) - moravský zemský účetní

inkolát

lékař

Wohlgeboren
Wohlgeboren

inkolát
Wohlgeboren

von Treuenfels

hejtman v pěším pluku "Heinrich Daun"
inkolát

rytířský stav
hraběcí stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

inkolát ve Slezsku

von Pürglau

inkolát
inkolát
inkolát

von Wellschenau
inkolát
inkolát
von Starnfeld

inkolát ve Slezsku

císařský komisař solného obchodu ve Štětíně
obchodník ve Vratislavi
rada české reprezentace a komory
generál ruské kavalerie
moravský bankální administrátor, komerční rada tamtéž
moravský bankální administrátor, komerční rada tamtéž
substitut krajského úřadu Znojemského kraje
bývalý kornet kyrysnického pluku "Trautmannsdorff"
sekretář českého místodržitelství v Praze
primátor Kyjova
bratři; (1) - právník, vládní rada a ředitel knížecí kanceláře v Olešnickém knížectví; (2) obchodník ve Vratislavi
bratři; (1) - purkmistr v České Kamenici
obchodník ve Vratislavi

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1772, říjen 15.
1727, květen 4.
1746, červenec 13.
1735, červen 30.

Udělený titul

Widmann, Jan Antonín von
Widmann, Jan Michal von
Wiedersperger von Wiedersperg, Jan
František
Wiemmer, Antonín Šebestián
Wienzek, Martin
Wiesenhütten, František von
Wiessner, Augustin Josef

1731, říjen 15.
1712, říjen 22.
1760, květen 5.

stav svobodných pánů
starý rytířský stav
panský stav

Wohlgeboren

1709, květen 31.
1728, duben 9.
1743, duben 19.
1760, červen 28.

rytířský stav
rytířský stav
stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav

von Wiemmersberg
von Wienzekowsky
Wohlgeboren
von Lerchenschwung

Wiessner, František Ignác

1777, únor 5.

prostý šlechtický stav

von Lerchenschwung

Wildenstein, Jan Kryštof von
Wildenstein, Jan Kryštof von
Wildenstein, Kryštof Karel von
Wilimowský, Adam
Wiltheim und Tötting, Jan Josef von
Wiltheimb und Tötting, Jan Wolfgang
Wimmersberg, Antonín Šebestián von

1728, červenec 15.
1716, říjen 20.
1720, srpen 5.
1738, březen 20.
1768, červenec 29.
1733, srpen 19.
1728, prosinec 20.

rytířský stav

Wimmersperg, (1) Antonín Josef, (2) Jan
Kryštof, (3) Lazar Michal a (4) Emanuel
Ferdinand von
Wincklersburg, Antonín von
Wingerský, Karel Gabriel svobodný pán

1761, září 22.

stav svobodných pánů

1721, březen 7.
1714, prosinec 30.

starý rytířský stav
hraběcí stav

Winkelmann, Fridrich
Winkler, Bernard
Winterfeld, Alexander Ludvík von
Winterfeld, Samuel Adolf von
Witeck, Josef
Wittdorf, Jan Gottlieb svobodný pán
Wöber, Augustin Tomáš
Wokaun, Petr Tobiáš
Wolf, Gordian von
Wolff, Jan Jiří
Wolfgeil (Wolffgeil), Jan Karel
Worell, Ignác
Worst, (1) Jan František Vilém, (2) Jan
Leopold Josef a (3) Marie Františka Josefa

1718, červenec 12.
1735, únor 17.
1722, leden 8.
1730, březen 20.
1746, prosinec 29.
1717, duben 23.
1752, únor 28.
1763, srpen 30.
1734, duben 2.
1706, září 30.
1762, srpen 14.
1773, listopad 20.
1716, březen 12.

rytířský stav
prostý šlechtický stav

Wotapek, Jan Petr
Wurst, Jindřich Josef
Würstl, Jan Adam

1763, listopad 21.
1712, březen 24.
1761, duben 11.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

Wesely, Antonín
Weyrach, Kristián von
Weywoda, Jan Václav
Wickenburg, Jan František svobodný pán

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

přídomek

Udělený inkolát

Profesní zařazení příjemce / příjemců

inkolát 5.11.1772
inkolát ve Slezsku

děkan kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze
držitel statku ve Slezsku
primátor na Starém Městě pražském

von Strohmberg
inkolát

stav svobodných pánů
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

inkolát
Wohlgeboren

inkolát ve Slezsku

rada české dvorské kanceláře ve Vídni
poštmistr a opevňovací výplatčí v Chebu
krajský komisař v Plzeňském kraji

sekretář vlády svobodného stavovského panství Pless (Pszczyna)
působil ve službách vyslanectví českého krále-kurfiřta ve Frankfurtu n. Mohanem
radní v Olomouci
radní a městský zástupce v Uherském Hradišti

inkolát ve Slezsku
inkolát
von Lichtenburg
inkolát

místodržitel ve Vnitřních Rakousích

registrátor a expeditor české komorní účtárny
major v kyrysnickém pluku prince Alberta
průvodní komisař v Litoměřickém kraji

inkolát
Wohlgeboren

bratři; (3) - rada slezské reprezentace a komory; (4) major v kyrysnickém pluku "Serbelloni"

činný v řadě zemských a krajských úřadů a komisí na Moravě
Hoch- und
Wohlgeboren
von Winkelburg
von Sternenheim

inkolát

hejtman dragounů císařské armády
rektor gymnázia v Břehu

inkolát
inkolát ve Slezsku
prostý šlechtický stav

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav

von Saltzberg

von Wokaunius

pražský měšťan, pachtýř prodeje soli v Litoměřicích a Ústí nad Labem
inkolát
inkolát
inkolát
inkolát ve Slezsku

von Hofstädt
von Worliczne
Helmberger von
Helmberg

radní ve Vratislavi
zemský komisař ve Slezsku
městský syndik v Jaroměři
nevlastní děti Jana Františka Viléma svobodného pána Laryše a Anny Doroty Worstové, vdovy
po Laryšově štolbovi Jindřichu Worstovi

von Ritterwald
von Rautenberg
von Reichenbach

bývalý královský rychtář v Táboře
hospodářský hejtman na panstvích Lipník a Hranice knížete Ditrichštejna
kapitán-poručík v kyrysnickém pluku "Anhalt-Zerbst"

Příjemce / příjemci
Würth von Mackau, Jan Kristián

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1727, srpen 22.

Zaass, Ludvík

1779, červen 12.

Zabeltitz, Kristián Erdmann von
Záblatský z Tulešic, Antonín Rafael
Zagorsky, (1) Vavřinec a (2) Mikuláš von

1713, srpen 5.
1719, srpen 7.
1728, červenec 15.

Zagorsky, Konstantin Kazimír von
Zahora, Jan
Zálužický (Zallutsky), Mathias Jan
Zamikal, Jiří Jan
Zaškovský, Ignác Ludvík
Zaudiel, Ignác Jindřich
Záviš z Osenic, Emanuel Kajetán

1710, únor 5.
1743, prosinec 17.
1710, duben 22.
1757, prosinec 12.
1727, únor 2.
1778, srpen 31.
1755, květen 3.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
starý panský stav

Zebo von Braitenau, Josef Ignác
Zebo, Antonín Adolf
Zebo, Josef Ignác
Zedlitz, (1) Karel Zikmund, (2) Fridrich a (3)
Jiří Gottlieb von
Zelenka, Ignác
Zencker, Jan Bernard
Zeno zum Dannhaus, (1) Jiří a (2) Kašpar
Antonín von
Zessner von Spitzenberg, Jan Josef
Zhorský ze Zhoře, František Benedikt
Zhorský, František Benedikt
Zieger, Ondřej Maxmilián

1741, květen 20.
1760, květen 17.
1733, červenec 4.
1735, březen 20.

rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav
stav svobodných pánů

1755, únor 26.
1754, červen 15.
1705, květen 9.

rytířský stav
rytířský stav
starý rytířský stav

von Storchenfeld
von

1768, leden 8.
1736, květen 16.
1725, srpen 3.
1764, červenec 18.

stav svobodných pánů
starý rytířský stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav

Wohlgeboren

Zich, Josef
Zimmerl, Šimon Tadeáš
Zimmermann, Kryštof Adam
Zitschy, Jan Karel
Ziwny (Živný), Vojtěch Pavel

1765, červenec 31.
1758, říjen 21.
1710, leden 27.
1708, srpen 30.
1756, prosinec 20.

prostý šlechtický stav
prostý šlechtický stav
rytířský stav
rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Rosenfeld
von Schneefeld

hraběcí stav

Wohlgeboren

Zmeškal z Domanovic, Jindřich Josef
1716, říjen 1.
svobodný pán
Zoffeln, (1) Ferdinand Ignác a (2) Jan Josef 1728, leden 9.
von
Zoffeln, Antonín Ignác von
1726, květen 18.
Zuana, (1) Jan Křtitel Marx a (2) Jan
Ondřej von
Zumsande, Antonín
Zürchhauer, Jan Jiří

Udělený titul

přídomek

starý stav svobodných pánů Freiherr von Creutz und inkolát ve Slezsku
Herr zu Würth;
Wohlgeboren
prostý šlechtický stav
Edler von Wiesenfeld

Profesní zařazení příjemce / příjemců
sloužil v císařské armádě

dvorský komisař tabákového monopolu na Moravě

inkolát ve Slezsku
starý rytířský stav
inkolát

přísedící moravského zemského soudu v Brně
bratři

inkolát
von Lercher
von Rossenthal
von Schlüsselsfeld
inkolát
von Schulheim
Wohlgeboren

von Brachfeld
von Braitenau
Wohlgeboren

von Zhorze
von

von Znoriza
von Lilienhof

rytířský stav
rytířský stav

von Zoffeln a
Lichtenkron

1721, prosinec 24.
1718, květen 30.
1769, březen 4.

Udělený inkolát

inkolát
inkolát

měšťan a obchodník na Starém Městě pražském
výběrčí daní úřadu královské deputace pro benešovský okres
nadporučík pěšího pluku "Alt Daun", v době nobilitace u posádky v Komárnu
kanovník kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Petrově (Brno)
radní, vrchní dohlížitel nad německými hlavními školami v Olomouci
působil ve vojenských službách, později hejtman přerovské a bruntálské čtvrti Olomouckého
kraje
obchodník se suknem a vlnou v Jihlavě, majitel statku Plandry
obchodník v Jihlavě
jihlavský obchodník se suknem, armádní dodavatel

inkolát 1.3.1755
inkolát
inkolát

sekretář krajského úřadu Prácheňského kraje
dvorský rada a tajný referendář v directoriu in publicis et cameralibus
bratři; (2) - dvorský válečný rada olomouckého biskupa vévody Karla Lotrinského

inkolát

přísedící soudu nejvyššího purkrabství v Praze

inkolát 20.7.1764

působil ve vojenských službách, později přešel do úřední sféry; v době nobilitace rada
apelačního soudu v Praze
poštmistr v Sobotce
královský rychtář v Olomouci

inkolát

rada apelačního soudu v Praze
po absolutoriu studií působil v rámci praxe ve službách polského rodu Sapiehů; aspirant úřední
služby
správce královského úřadu v Opolském knížectví

inkolát

bratři; držitelé statku ve Vratislavském knížectví

inkolát

rada slezského vrchního královského úřadu ve Vratislavi

inkolát
rytířský stav
prostý šlechtický stav

von Sandtberg
Edler

inkolát

major císařské armády
rektifikační účetní v Čechách

Příjemce / příjemci

Datace nobilitace /
udělení inkolátu
1780, leden 7.
1752, srpen 23.
1708, květen 22.

Udělený titul

Želecký z Počenic, (1) Jan Felix a (2)
Maximilian Franz
Želecký z Počenic, Jan Václav

1706, červenec 13.

starý panský stav

1735, červen 30.

starý stav svobodných pánů Wohlgeboren

Želecký z Počenic, Jan Václav

1770, květen 26.

hraběcí stav

Žerotína, Jan Jáchym ze

1712, duben 4.

hraběcí stav

Žižka (Zischka), Jan Maxmilián von

1747, listopad 23.

rytířský stav

Zweibrücken, Karel vévoda von
Zwenhoff, Pavel Michal
Žďárský ze Šternfeldu, Václav Maximilian

přídomek

Udělený inkolát
inkolát
inkolát

rytířský stav
starý rytířský stav
Wohlgeboren

Profesní zařazení příjemce / příjemců

osobní lékař císařovny Marie terezie
taxátor české dvorské kanceláře ve Vídni
bratři; (1) - kanovník metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci; (2) - přísedící moravského
zemského soudu
přísedící olomouckého biskupského lenního soudu

Hoch- und
Wohlgeboren
Hoch- und
Wohlgeboren

přísedící moravského zemského soudu
inkolát

působil ve vojenských službách, později hospodářský rada ve službách rodu Lichtenštejnů na
Moravě

