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V roce 1997 vydala trojice předních českých heraldiků velmi zdařilý soupis erbovních 
listů uložených v Archivu hlavního města Prahy. Mezi dokumenty, které v něm byly edičně 
zpřístupněny, figuruje i poměrně atypická, latinsky psaná pergamenová listina ze 4. ledna 
1616, jíž bratři Jiří a Linhart Korkové Cholovští z Korkyně přijali ke svému erbu a predi-
kátu svého pokrevního příbuzného Michala Bohuslava Zňovského.1 V tomto případě se 
ovšem nejedná o erbovní list v pravém slova smyslu, nýbrž o dokument zakládající tzv. er-
bovní strýcovství. V 16. století již bylo takové ujednání právně relevantní pouze se souhla-
sem panovníka; dá se nicméně předpokládat, že s ohledem na katolické vyznání všech zú-
častněných se ho podařilo dosáhnout. Svědčí o tom skutečnost, že Michal Bohuslav, který 
se stal sekretářem a radou při české komoře, predikátu v soukromém i veřejném styku 
soustavně užíval, aniž to bylo byť jen náznakem zpochybněno. V roce 1628 byl povýšen do 
rytířského stavu a přijatý erb Korků Cholovských mu byl polepšen.2 Jeho potomci, rytíři 
Zňovští z Korkyně, pak žili v Čechách až do konce 18. století.3

* Tato studie byla zpracována v rámci projektu GA ČR 14-12236S Udělování českého inkolátu v době předbělohorské.
1 FIALA, Michal – HRDLIČKA, Jakub – ŽUPANIČ, Jan (eds.): Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy 
a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648. Praha 1997, s. 98–99, č. 67. Originální listina je uložena 
v Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP) Praha, fond Pergamenové listiny, č. 220.
2 Národní archiv (dále NA), fond Salbuchy, kniha č. 32a, inv. č. 14, fol. 250v–257v; Tamtéž, fond Česká dvorská 
kancelář, sign. IV D 1, inv. č. 752, kart. 514, Zniegowsky von Korkyn u. Cholowicz.
3 Podrobně k dějinám tohoto rodu STARÝ, Marek: Zňovští z Korkyně : Tragické konce příslušníků jednoho 
rytířského rodu. Paginae historiae 16, 2008, s. 123–182.
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Je více než zjevné, že se tedy v souvislosti se Zňovskými mimořádně mýlil fenomenální 
znalec české šlechty August Sedláček, který soudil, že Michal Bohuslav Zňovský snad měl 
erb podobný onomu vladyk z Korkyně a uviděl jej malovaný na Karlštejně, vyhlásil jej hned 
za svůj a po předcích.4 Erb a predikát Zňovských jednoznačně vycházel z příbuzenství 
s Korky Cholovskými z Korkyně, což ale otevírá poměrně zajímavou otázku vzájemných 
vazeb této rodiny se starým českým rytířským rodem Korků z Korkyně. Ten navzdory Pa-
prockého tvrzení o společném původu s polskými hrabaty z Górky (pro něž bylo základem 
shodné erbovní znamení obou rodin, tj. zlatá loďka – korka – na modrém štítě)5 pocházel 
ze středočeské vsi Korkyně; jeho první předek Petr z Korkyně se připomíná v roce 1318.6 
Jeho nejvýznamnějším a zároveň i nejznámějším příslušníkem byl nade vši pochybnost 
Pavel Korka z Korkyně na Suchém Dole († 1598), který zanechal hlubokou historickou 
stopu nejen jako císařský vojevůdce, ale také jako autor zajímavých pamětí (s význam-
ným rozměrem meteorologickým), jež se nedávno dočkala kvalitní kritické edice.7 Již jeho 
synem Karlem ale tato stará rytířská rodina vymřela a nositeli erbu zlaté loďky v modrém 
štítě se stali pouze Cholovští, skrze něž se jej posléze domohli také Zňovští.

Otázky původu Cholovských se doposud v české literatuře dotklo jen nemnoho autorů, 
přičemž jejich závěry se poněkud rozcházejí. August Sedláček zařadil stručnou zmínku 
o Linhartovi Korkovi Cholovském do encyklopedického hesla o rodu Korků z Korkyně,8 
čímž ho implicitně zařadil do jejich rozrodu. Tomu by na první pohled odpovídaly i shodná 
příjmení, predikát a erb. Na druhou stranu, Linhart a jeho bratr Jiří do známého rozrodu 
Korků jaksi „nepasují“, jejich filiace od kteréhokoliv ze známých příslušníků rodu ne-
přichází v úvahu. Pochybnosti budí také užívání druhého příjmení Cholovský, nezřídka 
doprovázeného druhým predikátem „a z Cholovic“. Proto také Josef Pilnáček ve Staromo-
ravských rodech v hesle věnovaném Korkům z Korkyně vyjádřil jednoznačné přesvědčení, 
že rod Korkyňů z Cholovic a Zniovských z Korkyně byl jiného původu.9 Také v úvodní studii 
k již zmíněným Pamětem Pavla Korky jsou Cholovští, potažmo Zňovští jednoznačně pro-
hlášeni za rody, které pocházely ze sociálně a geograficky zcela odlišného prostředí.10 Cel-
kem obsáhlý text věnoval Linhartovi v Dějinách města Jindřichova Hradce František Teplý, 
který ale závěrem upřímně přiznal, že odkud Kůrka opravdu pocházel, z listin nevysvítá.11

Zatímco Jiří Korka Cholovský z Korkyně je osobou odjinud prakticky neznámou, ži-
votní osudy jeho bratra Linharta již byly dosavadní literaturou poodhaleny, neboť se 
k nim dochovaly četné prameny. V jejich záběru se poprvé objevil v roce 1612 jako hejt-
man panství Jindřichův Hradec, které v té době patřilo Vilémovi Slavatovi z Chlumu a Ko-
šumberka jakožto manželovi dědičky nedávno vymřelého rodu pánů z Hradce (a posléze 

4 SEDLÁČEK, August: Českomoravská heraldika, II: Část zvláštní. Praha 1925, s. 688.
5 PAPROCKÝ z Hlohol a z Paprocké Vůle, Bartoloměj: Diadochos id est Successio : O stavu rytířském. Pragae 
1602, s. 109–115.
6 EMLER, Josef (ed.): Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum : Pozůstatky 
desk zemských království českého r. 1541 pohořelých, I. Praha 1870, s. 38, č. 127 („Petr de Skorkyne“).
7 VYBÍRAL, Zdeněk (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně : Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku. 
(=Prameny k českým dějinám 16.–18. století. Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. 
illustrantia. Řada B, sv. 4). České Budějovice 2014.
8 Ottův slovník naučný, XIV: Kartel – Kraj. Praha 1899, s. 843.
9 PILNÁČEK, Josef: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 315.
10 VYBÍRAL, Z. (ed.): Paměti, s. 15.
11 TEPLÝ, František: Dějiny města Jindřichova Hradce, II/3. Jindřichův Hradec 1934, s. 124–125.
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jednomu z hlavních aktérů pražské defenestrace). Hejtmanskou funkci zastával Linhart 
do roku 1618.12 V roce 1614 koupil za 250 kop grošů spáleniště na jindřichohradeckém 
náměstí (město bylo v roce 1609 postiženo velkým požárem), obnovil tu tzv. Kladivovský 
dům (dnes č. p. 89/29) a začal v něm šenkovat pivo.13 Jako hejtman se zřejmě výrazně ex-
ponoval ve prospěch strany pod jednou, a tak se v roce 1619 ocitl, již jako někdejší hejtman 
panství Jindřichova Hradce, na seznamu osob, které byly evangelickými stavy prohlášeny 
za porušovatele Rudolfova Majestátu a zemských svobod a bylo o nich usneseno, aby více 
ji v zemi trpíny nebyly.14

V uvedeném seznamu se Linhart nacházel spolu s císařským rychtářem Starého Města 
pražského a zároveň dvorským místosudím Janem Albrechtem z Trnice. Ten krátce nato 
zemřel a Linhart se oženil (nepochybně ale až po porážce povstání) s jeho vdovou Kateři-
nou, která se po Janu Albrechtovi ujala držby staroměstských domů U Kunáčů (č. p. 219), 
koupeného v roce 1609 za 2 500 kop českých grošů, a Šetelovského či U hrbovatých Ma-
zánků (č. p. 906).15 V září roku 1621 pak i sám Linhart přijal městské právo na Starém 
Městě.16 Hned o rok později, 21. října 1622, byl Linhart při obnovování staroměstské 
městské rady povolán do tohoto hlavního orgánu řídícího městské záležitosti, v němž pak 
zasedal i v dalších letech.17 V roce 1625 koupil na Novém Městě ve Svatoštěpánské čtvrti 
jako konfiskát dům U Pekárků alias U černého orla (č. p. 795), za který zaplatil 3 450 kop 
míšeňských grošů,18 a vedle toho také chmelnici zvanou Na Věnečku u Radlic za 224 kop.19 
Téhož roku utekl z Prahy před morem a maje z jistých příčin byt a živnost svou na ten čas 
v městě Peldřimově, žádal Viléma Slavatu o přímluvu, aby mu byl propůjčen úřad pelhři-
movského rychtáře na místo vyšetřovaného Jana Christosoma Dráchovského.20 Podle 

12 TISCHER, František: Purkrabí, hejtmani a vrchní na Hradci. Ohlas od Nežárky 27, 1897, č. 24, s. 225; 
TÝŽ: Po stopách jindřichohradeckých rodin šlechtických a erbovních. Časopis Společnosti přátel starožitností 
českých v Praze 32, 1924, s. 124. TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 92, dává jeho propuštění do souvislosti s vleklým sporem 
s Burianem Celerinem Bramhauzským z Rozštejna, neboť prý stálé pletky Slavatu omrzely.
13 TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 124; TALIÁN, Martin: Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku 
(1500–1700). Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice 2007, s. 65.
14 TIEFTRUNK, Karel (ed.): Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623, III. Praha 1867, s. 82. 
V literatuře se zpravidla soudí, že tou dobou již sídlil v Praze, viz např. TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 124, podle něhož 
roku 1619 žije v Praze, kamž se přiženil na Nov. Město, koupil dům u Vořechovských na Starém Městě.
15 LÍVA, Václav: Studie o Praze pobělohorské, III: Změny v domovním majetku a konfiskace. Sborník příspěvků 
k dějinám hlavního města Prahy 9, 1935, s. 75, 105.
16 LÍVA, Václav: Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618–1653. Praha 1937, s. 8.
17 AHMP, fond Sbírka rukopisů, sign. 69, fol. 261r–261v. V seznamu konšelů se Linhart objevuje i při dalších 
zachycených obnoveních rady v letech 1626 a 1628. Tamtéž, fol. 269v–270r, 278r–279r.
18 LÍVA, V.: Studie o Praze pobělohorské, s. 188; BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. 
Praha 1882–1883, s. 323. TISCHER, F.: Purkrabí, s. 226, kladl tuto koupi mylně do roku 1623.
19 BÍLEK, T. V.: Dějiny, s. 295.
20 NA, fond Stará manipulace (dále SM), sign. K 294/4, inv. č. 1870, kart. 1247. Dráchovský býval dříve 
písařem v Jindřichově Hradci, odkud se s Linhartem dobře znal. Důvodem jeho vyšetřování byla zřejmě vražda, 
které se 30. srpna 1625 dopustil na Burianovi Celerinovi Bramhauzském z Rozštejna. K tomu TEPLÝ, F.: Dějiny, 
s. 92. Sluší se ještě upozornit, že v NA, fond Genealogická sbírka Dobřenský, inv. č. 532, je Linhart uveden 
k roku 1614 jako královský rychtář v Plzni, což se objevuje i v díle KADICH, Heinrich von – BLAŽEK, Conrad: 
Der mährische Adel. (= J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, IV/10). Nürnberg 1899, s. 268. 
Avšak Plzeň patřila k městům, jež zachovala v roce 1547 věrnost Ferdinandovi I. a úřad královského rychtáře 
v nich nebyl zřízen. Navíc by jakékoliv angažmá v plzeňské městské správě bylo jen stěží slučitelné s řízením 
slavatovského panství Jindřichův Hradec, které Linhart nesl na svých bedrech až do roku 1618.
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všeho neúspěšně.21 Nakonec mu ale bylo rychtářství v roce 1628 svěřeno na Starém Městě 
pražském, poté, co na úřad rezignoval jeho dosavadní vykonavatel Kašpar Lozelius z Vele-
chova.22 Během svého působení ve funkci vypracoval návrh nové instrukce, který požado-
val výrazné rozšíření kompetencí rychtářského úřadu. Tento návrh, který předložil české 
komoře, ale nebyl uveden do praxe.23 Rychtářství vykonával Linhart až do 8. července 
1634, kdy z něj byl suspendován.24 

Skutečnost, že pozbyl rychtářského úřadu, nepramenila ale zřejmě ze ztráty důvěry. Již 
v únoru 1635 byl totiž Linhart jmenován inspektorem panství Opočno a Smiřice, konfis-
kovaných rodině Trčků z Lípy, a v dubnu poslal české komoře dodnes dochovaný inventář 
opočenského zámku.25 Nedlouho nato byl ale „převelen“ a namísto Opočna, které císař 
obratem postoupil hrabatům Colloredům, dostal jako císařský hejtman na starost panství 
Zbiroh. Zde se pak jeho pestrá životní pouť uzavřela příznačně dobrodružným způsobem, 
když se 18. srpna 1636 dostal v krčmě v Dobřívi do potyčky s Italem Matyášem Zanettim 
de Die, nájemcem železných hutí v Dobřívi, Strašicích a Komárově. Hospodským soubo-
jem vyvrcholila dlouhodobá nevraživost, která mezi oběma muži panovala. Pro Linharta 
skončilo toto střetnutí fatálně – poté, co se otočil, aby si ošetřil poraněnou ruku, ho Za-
netti zákeřně probodl zezadu.26 Není známo, že by Linhart zplodil se svou chotí Kateřinou 
potomky, a tak jeho osobou rod Korků Cholovských vymřel a nositeli jeho erbu a predi-
kátu se do konce 18. století stali Zňovští.

21 ROUBÍK, František: Královští rychtáři v pražských i jiných českých městech v letech 1547 až 1783. Sborník 
příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, 6. Praha 1930, s. 348, tvrdí, že Dráchovský zastával rychtářský úřad 
v letech 1622–1630.
22 Srovnej materiály uložené v NA, fond SM, sign. K 294/4, inv. č. 1870, kart. 1247, kde se nachází originál 
dekretu Ferdinanda II. jmenujícího dne 5. 9. 1628 Linharta Korku do rychtářského úřadu a dva koncepty listu 
staroměstským, datované 14., resp. 15. 9. a oznamující jim, že Linhartovi náležitá přísaha k témuž ouřadu J[eho] 
M[ilosti] c[ísařsk]é rychtářství (tak, aby on bedlivý pozor na odoumrti a jiné J[eho] M[ilosti] c[ísařsk]é interesse 
dal) na kanceláři J[eho] M[ilosti] c[ísařsk]é české dána a že bude neprodleně staroměstským hejtmanem dosazen 
do úřadu, což se mělo stát (podle jednoho z konceptů) za přítomnosti purkmistra, rady a vší městské obce. 
23 ROUBÍK, F.: Královští rychtáři, s. 275.
24 Tamtéž, s. 350.
25 DOSTÁL, Josef: Opočenský zámek roku 1635. Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 43, 
1935, s. 184–188. Těžko soudit, z jakého zdroje vycházel TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 125, když tvrdil, že Linhart při 
waldstejnské konfiskaci jako instruktor [sic!] a hejtman na Opočně se obohatil. TISCHER, F.: Purkrabí, s. 226, 
datoval Linhartovo působení na Opočně ve službách císaře do roku 1633, což je zjevný nesmysl, neboť tehdy 
ještě vládli na Opočně Trčkové.
26 HÁS, Jiří – KONOPÁSEK, Emil: Hejtmané na Zbirohu v letech 1594–1700. Heraldika a genealogie. 
Zpravodaj Klubu historiografie 18, 1985, č. 1, s. 25. Obšírná akta k tomuto případu jsou uložena v NA, fond SM, 
sign. Z 42/4, inv. č. 4196, kart. 2603. Zanetti byl okamžitě po této události uvězněn, v září 1637 ale apelační soud 
(jako odvolací vůči staroměstskému městskému soudu, ke kterému ovdovělá Kateřina Korková vraha svého 
manžela obeslala) rozhodl, že poněvadž se z týchž act a přítomného pře[d]vedení toho nenachází, aby on Matyáš 
Zanetti jeho Linharta Korku úkladně a neb mocně zamordovati měl, nýbrž k té mezi nima vzešlé šarvátce z obojí 
strany příčina dána jest, protož že by dotčený Matyáš Zanetti pokutu ordinární mordýřům vyměřené osvobozen 
býti, avšak poněvadž se jest tuto nic méně proti patentům J[eho] M[ilosti] c[ísařsk]é k zdvižení duellův a rvaček 
vůbec vydaným dočinil, jinou extraordinární pokutou, buďto peněžitou do jisté sumy, kteráž by potom dle milostivé 
J[eho] M[ilosti] c[ísařsk]é vůle ad pias causas, aneb k jinám (sic!) obrácená býti mohla, aneb sice jinším způsobem 
strestán býti měl (fol. 168). V návaznosti na to císař Ferdinand III. rozhodl a 23. 11. 1637 oznámil pražským 
místodržícím, že Zanettimu odpouští hrdelní trest a že má pouze jí vdově, co jest tak přitom procesu a vedení 
práva utratila a vynaložila, vše vedle uznání a nařízení vašeho, zase na hotově odvésti a zaplatiti (fol. 176r–177r). 
Uloženou sumu 1 200 kop míšeňských grošů ale Zanetti neodvedl, takže se jejího vyplacení musely po brzké 
Kateřinině smrti domáhat její děti z prvního manželství s Janem Albrechtem z Trnice (přičemž částka postupně 
narůstala o další procesní náklady).
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Otázkou zůstává, odkud se Linhart Korka Cholovský na počátku druhé dekády 17. sto-
letí dostal do služeb Viléma Slavaty z Chlumu. Petr Mašek v encyklopedickém díle věno-
vaném pobělohorské české šlechtě uvedl, že „Korkyňové z Cholovic“ (což je ale podoba 
rodového jména, která s dochovanými prameny zcela nekoreluje) byli starý český rod, 
kterému byl v roce 1614 potvrzen inkolát.27 Tato formulace ale není příliš šťastná a neod-
povídá tomu, jak právní institut inkolátu v období raného novověku fungoval. Mašek tu 
víceméně převzal informaci ze staršího Kadichova a Blažkova soupisu moravských rodů,28 
který ale dozajista nelze považovat za stoprocentně spolehlivý.

Inkolát neboli obyvatelské právo představoval právní příslušnost jedince k zemi a zá-
roveň i k některé z privilegovaných společenských vrstev. Jeho původ byl vrcholně stře-
dověký a primárně souvisel se snahou české šlechty zamezit nekontrolovanému přílivu 
cizinců, což byla hrozba, která se stala dvojnásob aktuální poté, co se na českém trůně 
po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. začali střídat příslušníci za-
hraničních panovnických dynastií, kteří si do Čech celkem pochopitelně přiváděli vlastní 
rádce. Tomu také odpovídal i obsah obyvatelského práva – pouze jeho nositelé směli v Če-
chách nabývat pozemských statků vkládaných do zemských desek a pouze jim také byla 
vyhrazena celá řada veřejných (politických) práv, účastí na zemských sněmech počínaje 
a zastáváním celé řady úřadů konče.29

Obyvatelské právo bylo tedy, jak patrno, určitou dobově podmíněnou obdobou poz-
dějšího právního institutu státního občanství, nespojovalo ale fyzické osoby s celým stá-
tem České koruny, jak se během 14. století vytvořil, ale fungovalo na úrovni jednotlivých 
korunních zemí. Existoval tedy nejen inkolát český, ale též moravský, slezský a lužický. 
Často v literatuře opakovaná koncepce inkolátu jako jednoho z jednotících prvků raně 
novověkého českého státu30 neobstojí před řečí v hojné míře dochovaných dobových pra-
menů. Je sice pravdou, že nález zemského sněmu z roku 1486, který se stal základním 
stavebním kamenem právní úpravy inkolátu a byl posléze s nepatrnými úpravami převzat 
do Vladislavského zřízení zemského jakožto prvního zákoníku českého zemského práva, 

27 MAŠEK, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, I. Praha 2008, 
s. 486.
28 KADICH, H. – BLAŽEK, C.: Der mährische Adel, s. 268.
29 K právnímu institutu inkolátu v době předbělohorské v Čechách podrobněji např. GINDELY, Anton: Die 
Entwickelung des böhmischen Adelsund der Inkolatsverhältnisseseit dem 16. Jahrhunderte. Prag 1886, zejm. 
s. 13–16; KALOUSEK, Josef: České státní právo. Praha 1892, s. 140–153; KLIMENT, Josef: Státní občanství 
a národnost v českém právu do Bílé hory. In: Sborník prací z dějin práva československého, I. (=Práce ze semináře 
českého práva na Karlově universitě v Praze, 15). Praha 1930, s. 50–59; KLECANDA, Vladimír: Přijímání 
cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele : Příspěvek k dějinám inkolátu před obnoveným zřízením zemským. 
In: Sborník prací věnovaných prof. dru Gustavu Friedrichovi k šedesátým narozeninám 1871–1931. Praha 1931, 
s. 463–467; TÝŽ: Zakupování cizozemců v Čechách bez práva obyvatelského : (Příspěvek k dějinám inkolátu 
před OZZ). Časopis Archivní školy 3, 1926, s. 64–119. Z novějších právněhistorických prací STARÝ, Marek: Ius 
incolatus : Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník 145, 2006, č. 12, 
s. 1452–1466; TÝŽ: „A tak ve všech povinnostech se srovnati mám s obyvateli téhož království českého a země 
české“ : Několik poznámek k obyvatelskému právu a české inkolátní praxi v 16. století. In: JAN, Libor – JANIŠ, 
Dalibor (eds.): Ad iustitiam et bonumcommune : Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném 
novověku, Brno 2010, s. 178–211; ADAMOVÁ, Karolina: K českému inkolátu. Právněhistorické studie 41, 2012, 
s. 179–198.
30 Tento model rozpracoval a svou autoritou na dlouhá desetiletí neotřesitelně podepřel KALOUSEK, J.: 
České státní právo, s. 140–153. V předbělohorském období ale zjevně v naznačené podobě nefungoval – teprve 
po porážce stavovského povstání se stalo zvykem udělovat současně obyvatelské právo ve všech korunních 
zemích, i zde šlo ale stricto sensu spíše o současné udělení několika inkolátů než o existenci jednoho společného 
obyvatelského práva pro celý stát.
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konstatoval, že znamenitě se vymieňuje, že obyvatelé markrabství moravského ani jiných 
zemí obyvatelé, kteříž jsú dědičně a věčně k království českému připojeni a vtěleni, že se ti za 
cizozemce nepokládají.31 Tím ale nebylo myšleno (a administrativní praxe pozdějších de-
setiletí to dokazuje více než přesvědčivě), že by Moravané, Slezané a Lužičané měli být au-
tomaticky vnímáni jako obyvatelé českého království, respektive že by se měli v Čechách 
těšit stejnému rozsahu subjektivních práv jako rodilí Češi. Šlo pouze o vyjádření užší 
vazby mezi korunními zeměmi v tom smyslu, že se tito obyvatelé vedlejších zemí mohli 
v Čechách usazovat o poznání snáze. Bez toho, aby procedurálně standardizovaným způ-
sobem nabyli českého obyvatelského práva, ale ani oni v Čechách zakupovat statky a za-
stávat četné veřejné úřady nesměli.

Jejich nepochybnou výhodou bylo, že o získání českého inkolátu rozhodovali sami, 
to jest, mohli se k němu dopracovat jednostrannými právními akty bez toho, že by byli 
závislí na dobré vůli kohokoliv dalšího. Skuteční cizinci, kteří přicházeli zpoza hranic 
České koruny, byli naproti tomu povinni domoci se souhlasu jak panovníka, tak českých 
stavů (tento dvojí požadavek přesně korespondoval s pomyslnou dichotomií řízení země, 
pro stavovský stát zcela charakteristickou). In concreto to znamenalo, že museli získat 
přímluvný list panovníka adresovaný stavům shromážděným na zemském sněmu (tyto 
přímluvy se latinsky označovaly jako Intercesiones, popřípadě Promotoriales), a zemský 
sněm jim pak na základě svého volného uvážení obyvatelské právo mohl, ale nemusel udě-
lit.32 O „potvrzení inkolátu“ jakožto specifické formě právního aktu není ovšem v předbě-
lohorské době ani památky. V 16. století se sice vyskytlo několik soudních sporů, v nichž 
hrála otázka (ne)existence inkolátu ve vztahu ke konkrétním osobám klíčovou roli,33 roz-
hodně ale nebylo zvykem deklaratorně zemskou příslušnost konfirmovat, ať již ze strany 
panovníka, či kohokoliv jiného.

Kromě pergamenových reversů k zemi, které museli nově přijatí obyvatelé opatřit vi-
sutou pečetí a složit k úřadu zemských desek,34 a typizovaných intabulací v zemských 
deskách (sněmovní relace o přijetí do země, osobní přiznání k zemi), představují hlavní 
pramen k poznání české inkolátní praxe materiály soustředěné do obsáhlého fondu Stará 
manipulace. V něm byly již při manipulačních pracích ve druhé polovině 18. století shro-
mážděny četné písemnosti související s činnosti české dvorské kanceláře, českého místo-
držitelství a české komory.35 Inkolátním záležitostem je v rámci fondu věnována signatura 
J 21, zahrnující celkem 38 kartonů (z větší části ale obsahuje materiály pobělohorské, jež 

31 Text usnesení se dochoval v tzv. Talmberském kodexu, uloženém v Knihovně Národního muzea Praha, sign. 
I A 1, fol. 168v, editován byl již v Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, 5. Praha 1862, s. 427–
428, č. 32. Srovnej též KREUZ, Petr – MARTINOVSKÝ, Ivan (eds.): Vladislavské zřízení zemské a navazující 
prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích) : Edice. Dolní Břežany 2007, s. 222–223, čl. 432.
32 K procesu přijímání do země dodnes nejlépe KLECANDA, V.: Přijímání, s. 456–467. Bohužel, zamýšlenou 
obsáhlou fundamentální práci o českém inkolátu již autor nedokázal dotáhnout k vydání, ačkoliv soustředil 
velmi obsáhlé materiály, uložené dnes v Archivu Akademie věd ČR, Osobní fondy, Klecanda Vladimír, zejm. 
kart. 2, inv. č. 12, 14, 15, kart. 8–10, inv. č. 40–53. 
33 KLECANDA, V.: Zakupování, s. 76–96.
34 BENEŠ, František: Archiv českých stavů 2 : Reversy k zemi. Inventář, Praha 1958 (Národní archiv Praha, I. 
oddělení, číslo pomůcky 122).
35 Dosti podrobný inventář fondu sestavili BERÁNEK, Karel – BERÁNKOVÁ, Věra: Stará manipulace 14. 
stol.–1805. Inventář, rejstřík. Praha 1973 (Národní archiv Praha, I. oddělení, číslo pomůcky 75), k původu 
fondu s. 1–31. Srovnej též PROKEŠ, Jaroslav: Archiv ministerstva vnitra v Praze v letech 1918–1934. Sborník 
Archivu ministerstva vnitra Republiky československé 8, 1935, s. 9–31, KOLLMANN, Josef: Archivář J. J. Klauser 
(K 200. výročí jeho úmrtí). Archivní časopis 21, 1971, č. 4, s. 234–247.
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se navíc ve velkém množství nevztahují jen k udělování inkolátu, ale též k dědičným přísa-
hám poddanosti, které byli čeští šlechtici povinni po dosažení zletilosti panovníkovi sklá-
dat podle Obnoveného zřízení zemského).

Právě v uvedeném souboru písemností se nacházejí i dva cenné dokumenty přinášející 
informaci o původu Linharta Korky Cholovského z Korkyně.36 Jejich existence již byla 
sice ve starší historiografii letmo zmíněna,37 doposud ale nedošlo k jejich bližšímu zhod-
nocení a širší reflexi (čehož dokladem jsou i některé výše citované práce).38

První z těchto písemností je nedatovaná žádost samotného Linharta, která byla podle 
poznámky na rubu vyřízena 21. února 1614 (tuto skutečnost potvrzuje i druhá z písem-
ností, o níž bude pojednáno níže) a nepochybně byla české dvorské kanceláři adresována 
jen krátce předtím (viz Příloha 1). V česky psaném listu avizujícím žadatelovo odhodlání 
usadit se na půdě Českého království a poníženě se dovolávajícím panovníkovy přímluvy 
u zemských stavů, se vedle standardních formulačních obratů objevují i konkrétní údaje, 
které o sobě sám žadatel uvedl a jež měly přispět ke kladnému vyřízení žádosti. Vedle pou-
kazu na to, že Linhart podle vlastních slov již od mládí sloužil předním českým aristokra-
tům (stávající správa jindřichohradeckého panství Viléma Slavaty tak zjevně navazovala 
na delší, prozatím blíže neidentifikovatelnou služební kariéru) je klíčové konstatování, že 
Linhart přicházel do Čech z prostředí uherského, kde užíval stavu a řádu vladyckého a ry-
tířského a kvůli věrnosti císaři utrpěl při Bočkajově povstání (1604–1606) nemalé škody.

Není důvod pochybovat o tom, že text podobných žádostí byl skládán ryze účelově 
a směřoval plánovitě k cíli dosáhnout příznivé odezvy ze strany panovníka, resp. české 
dvorské kanceláře, která podání přijímala a doporučovala způsob jeho vyřízení. Na dru-
hou stranu, i když realita mohla být v řadě případů dobarvována a některé aspekty zveli-
čovány, nebo naopak potlačovány, těžko si lze představit, že by tyto žádosti obsahovaly 
vyslovené nepravdy. Zřejmě tedy lze mít za prokázané, že Linhart Korka Cholovský z Kor-
kyně skutečně držel majetky (po rodičích?) v Uhrách a že v neklidných časech počátku 
17. století doznal nějaké újmy.

Na revers Linhartovy žádosti bylo v kanceláři dopsáno datum vyřízení písemnosti, 
21. února 1614, a stručná poznámka o způsobu tohoto vyřízení: fiat a psáti to ihned. Ještě 
téhož dne pak byl v Českých Budějovicích, kde se v té době císařský dvůr nacházel, se-
staven koncept přímluvného listu, jímž císař doporučil stavům, aby v rámci právě probí-
hajícího zemského sněmu přijali Linharta za obyvatele země (viz Příloha 2). Ve srovnání 
s jinými analogickými dokumenty bylo do tohoto listu zakomponováno jen minimalis-
tické odůvodnění panovníkovy intervence – pouze paušálně bylo zmíněno Linhartovo šle-
chetné chování a dlouholetá služba u mnohých vzáctných osob. Původně tu byly i ze žádosti 
převzaté údaje, že je Linhart hejtmanem hradeckého panství a že při vzpouře Štěpána 
Bočkaje v Uhrách tam přišel o všechen majetek, ty ale byly z prvotního textu konceptu 
vyškrtnuty. Těžko odhadovat, z jakého důvodu.

Každopádně, oba dokumenty dochované ve Staré manipulaci naprosto jednoznačně 
odpovídají standardnímu procesu udělování inkolátu cizincům. O nějakém „potvrzení“ 
tu nemůže být ani řeči. Linhart Korka sice působil již dlouhá léta v Čechách jako vrchnos-

36 NA, fond SM, sign. J 21/K/48, inv. č. 1531, kart. 1016.
37 KLECANDA, V.: Zakupování, s. 459.
38 Nepochybně o existenci těchto dokumentů věděli i HÁS, J. – KONOPÁSEK, E.: Hejtmané, s. 25, když 
(nesprávně) konstatovali, že Linhart do Čech přišel z Uher a na Matyášovu přímluvu u stavů získal dne 21. 2. 1614 
inkolát. Ke stejnému dni je Linhartovo nabytí inkolátu kladeno v NA, Genealogická sbírka Dobřenský, inv. č. 532.
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tenský úředník, de iure ale zůstával cizincem, a to se mělo teprve nyní změnit. Mělo, ale 
nezměnilo. Z nějakého důvodu totiž k Linhartovu přijetí na českobudějovickém sněmu 
nedošlo. Pokud by tomu tak bylo, muselo by to být intabulováno v příslušném relačním 
kvaternu desek zemských. Tam ale žádný zápis týkající se Linharta není k nalezení, docho-
vány jsou tu pouze zápisy týkající se jiných čtyř šlechticů.39 Je pravdou, že písaři a ingrosá-
toři zemských desek nebyli vždy stoprocentně spolehliví, v deskách není zachycena ani 
řada cizinců prokazatelně na sněmech přijatých (jako jeden příklad za všechny je možno 
jmenovat hraběte Jana Zrinského, jednoho z dědiců posledního Rožmberka, přijatého 
v roce 1593). V případě Linharta Korky nejsou ale dochovány ani komplementární písem-
nosti, které by nabytí inkolátu z jeho strany prokazovaly – nedochoval se ani jeho revers 
k zemi, ani zápis o přiznání před úřadem desek zemských. Víceméně lze tudíž považovat 
za jisté, že nakonec v jeho případě proces udělování zemské příslušnosti k úspěšnému 
konci nevedl. Dosvědčují to i celkem podrobné zprávy o sporu, který vedl v roce 1615 
v Jindřichově Hradci s Burianem Celerinem Bramhauzským z Rozenštejna. Ten se v říjnu 
toho roku před městskou radou dožadoval, aby se Linhart při procesu zaručil podle měst-
ského práva, protože hejtman Kůrka v tom království osedlý není […] a ten jeho stateček 
v Uhřích je také podezřelý.40

Odpověď na otázku, proč se Linhartovi českého obyvatelského práva nedostalo, zů-
stane již zřejmě navždy v rovině hypotéz. Tím spíše, že není jasné, zda se celá záležitost 
zadrhla již ve dvorské kanceláři (dochovaný koncept nemusel být doveden až ke skutečně 
odeslanému listu), nebo až na zemském sněmu. Nápadná je ale skutečnost, že Linhart 
Korka o sobě ve své žádosti prohlašoval, že je příslušníkem rytířského stavu, nakonec 
ale po Bílé hoře pevně zakotvil v méně prestižní sociální vrstvě měšťanské. V konceptu 
přímluvného listu pak oproti obvyklému úzu chybí jeho oslovení „statečný“, které pří-
slušelo nižším šlechticům (stejně tak tu ovšem není užito ani výrazu „slovutný“, jenž byl 
naopak vyhrazen měšťanům). To by mohlo signalizovat, že sama dvorská kancelář měla 
o jeho stavovské příslušnosti určité pochybnosti. Právě na počátku 17. století se přitom 
zpřísňovala dosud značně liberální úprava inkolátního práva: sněmovním usnesením, 
schváleným na konci „dlouhého“ sněmu v letech 1609–1610 byla pro nově přijaté cizince 
stanovena celá řada povinností, které museli splnit v poměrně šibeniční lhůtě šesti týdnů. 
Jednou z nich bylo i prokázání toho jakého stavu, buď panského, rytířského neb městského 
užívá a užívati chtíti budou.41 Právě na otázku původu přitom kladly české stavy značný 
důraz, což se odrazilo i v dalším usnesení v roce 1615, podle něhož byli žadatelé o inkolát 
povinni svůj stav prokázat ještě předtím, než bylo o jejich přijetí na sněmu vůbec hlaso-
váno.42 Tato změna zákonné úpravy přišla sice až rok po českobudějovickém sněmu, na 
němž se mělo jednat o přijetí Linharta Cholovského, nepochybně ale signalizuje, že čeští 
páni, rytíři a zástupci měst nebyli příliš ochotni udělovat obyvatelské právo osobám ne-
jasného původu.

To, že Linhartův původ je skutečně třeba hledat spíše v městském prostředí, dokazuje 
i zápis o jeho přijetí na Staré Město pražské, datovaný 24. září 1621. Podle něj předložil 

39 NA, fond Desky zemské, sign. DZSt 53, fol. M 8v–M 16r (Vratislav hrabě z Fürstenberka, Jiří Vilém Jerger 
z Toletu, Jan Matyáš z Glouchova, Jáchym Huber).
40 TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 90.
41 NA, fond Desky zemské, sign. DZSt 3, fol. M 8r–M 9v; tištěné sněmovní články jsou například v Národní 
knihovně Praha (dále NK), sign. 54 C 152, 1609–1610.
42 NA, fond Desky zemské, sign. DZSt 5, fol. E 30v–F 2r; NK, sign. 54 C 152, 1615, s. CCLXII–CCXLIV.
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staroměstské radě pergamenový zachovací list, vystavený zástupci vší obce obce [sic!] 
varnenské.43 Tentýž list (na pargameně jazykem latinským psaný, pečetí města Varina 
v království Uherském visutě upečetěný) si nechal Linhart v souvislosti s výše zmíněným 
sporem s Burianem Celerinem Bramhauzským vidimovat jindřichohradeckou městskou 
radou již před stavovským povstáním.44 Samozřejmě, i ve městech mohli žít a často 
také žili příslušníci nižší šlechty, ostatně na jindřichohradeckém panství platil hejtman 
Korka jednoznačně za osobu rytířskou.45 Příslušníka jednoho z vyšších stavů by ale byla 
staroměstská rada jistě nepřijala za spoluměšťana a i pro něj by to byl ostatně velmi 
pochybný úspěch.

Na okraj shora přičiněných poznámek týkajících se inkolátu je možno poznamenat, že 
nabytím měšťanského práva ovšem Linhart Korka Cholovský obyvatelské právo nezískal. 
Již v roce 1575 se totiž zemský sněm usnesl, že nově přijatí měšťané nebudou mít právo 
zakupovat deskové statky, a pokud by tak chtěli přeci jen činit, budou povinni požádat 
zemský sněm o přijetí do země a podrobit se stejnému procesu jako přistěhovalá šlechta.46 
Avšak vzhledem k tomu, že se Linhart o získání deskových statků nepokusil, nemusela jej 
tato skutečnost trápit.47

Václav Líva, který na základě příslušných městských knih sestavil seznam pražských 
„novoměšťanů“ z let 1618–1653, interpretoval text vztažený k osobě Linharta Korky tak, 
že pocházel z Varmie ve Východních Prusích.48 Proti tomu lze ale vznést několik námi-
tek. Za prvé, sám Linhart se ve své žádosti jasně identifikoval s uherským prostředím. Za 
druhé, a to především, Varmie není město, nýbrž geografická oblast. Do třetice pak lze 
upozornit na nesoulad mezi Varmií a obcí varnenskou. Správné vodítko tak zjevně nabízí 
zápis o vidimaci listiny v jindřichohradecké městské knize, kde se hovoří o pečeti města 
Varina. Rodina Korků Cholovských tedy podle všeho pocházela z městečka Varín na úpatí 
Malé Fatry. Ostatně touto identifikací se vysvětluje i přívlastek „varnenské“ – historický 
maďarský název Varína byl totiž Várna.49

Dochované prameny vztahující se k osobě Linharta Korky reprezentují cenný příspě-
vek k dějinám českého inkolátu, zejména v souvislosti s obtížemi, kterým byly při snaze 
proniknout mezi české stavy na počátku 17. století vystaveny osoby pohybující se na ne-
ostrém, avšak z (nejen) právního hlediska klíčovém sociálním rozhraní mezi nižší šlech-

43 AHMP Praha, Sbírka rukopisů, sign. 536, Kniha měšťanských práv 1600–1662 (1690), fol. 242v (dle 
původní foliace 214v): P[an] Linhart Korka Cholovský z Korkyně a z Cholovic, předloživ list na pargameně 
v jazyku latinském řádného svého na svět zplození i také dobrého chování vysvědčení od rychtáře a rady i vší obce 
obce varnenské, jehož dat[um] v rathauze města varnenského prvního dne měsíce Julij léta tisícího šestistého 
patnáctého, vedle něho jest jemu práva městského uděleno a k provozování živností městských povoleno. Rukojmě 
se za něho postavili p[an] Jiřík Kapr z Kaprštejna a p[an] Jan Lukšan z Luftnštejna. Actum in cons[ili]o f[eria] 
VI. post S[ancti] Matthaei Apostoli et Evangelistae XXIIII. Septembris Anno MDCXXI.
44 TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 125.
45 Také TEPLÝ, F.: Dějiny, s. 124, uvádí, že si Korka nechal list vidimovat na obranu nařknutí Buriana 
Bramhauzského, že by nebyl rodu urozeného.
46 NK, sign. 54 C 152, 1575, fol. C 2r–C 2v; edice Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, 2. Praha 1886, 
s. 269–310, č. 86 (zde s. 275).
47 Nadále ovšem i po Bílé hoře platil kvalifikační předpoklad obyvatelského práva pro správce jednotlivých 
komorních panství a z tohoto pohledu bylo de iure poněkud problematické Linhartovo jmenování inspektorem 
na Opočně a zejména hejtmanem panství Zbiroh.
48 LÍVA, V.: Seznamy, s. 8.
49 Základní informace viz KROPILÁK, Miroslav a kol.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, III. Bratislava 
1978, s. 229–230.
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tou a erbovními měšťany. Bohužel se ale v těchto pramenech doposud nepodařilo nalézt 
jednoznačnou odpověď na otázku, v jakém vztahu byla původem uherská rodina Korků 
Cholovských k českým rytířům Korkům z Korkyně. Nejpravděpodobnější se zdá hypotéza, 
že i zde zafungoval institut erbovního strýcovství a že Korkové Cholovští byli přijati k erbu 
a predikátu, podobně jako je oni sami později přenesli tímto způsobem na další uherskou 
rodinu Zňovských. Příležitost k tomuto kroku nabízela především vojenská služba Pavla 
Korky z Korkyně v Uhrách ve druhé polovině 16. století, při níž mohlo dojít k jeho sblížení 
s některým z předků Jiřího a Linharta Cholovských.

Poněkud atypická je skutečnost, že Cholovští převzali i příjmení Korka, a slabinou 
konstrukce je také absence panovnické listiny, bez níž nemělo ujednání o erbovním strý-
covství náležitou platnost. Na druhou stranu, mohla by se tímto způsobem vysvětlit jistá 
so ciální „neukotvenost“ Linharta Korky Cholovského – sám se mohl cítit jako osoba 
rytířská, s vědomím, že Korkové z Korkyně se k rytířskému stavu nepochybně a právem 
počítali, na druhou stranu ale právně vzato jednoznačně platilo, že erbovní strýcovství 
opravňuje přijaté osoby k užívání erbu a predikátu, na jejich stavovskou příslušnost ale 
nemá pražádný vliv. Zatímco na jindřichohradeckém panství mohl jako vrchní úředník, 
těšící se důvěře majitele, jednoho z předních aristokratů království, bez nesnází vystu-
povat jako šlechtic, v prostředí, kde se netěšil výsadní pozici, důkazní břemeno neunesl 
a musel se spokojit s příslušností k elitě měšťanské společnosti. Krátké dějiny rodu Korků 
Cholovských v Čechách tak představují mimořádně zajímavý (byť marginální) příspěvek 
k dějinám institucionalizovaného stavovství.

Příloha 1: 

Žádost Linharta Korky Cholovského z Korkyně o císařovu přímluvu ke stavům50

Nejjasnější a nejnepřemoženější, velikomocný římský císaři, uherský a český etc. králi, pane, 
pane muoj nejmilostivější.

Na Vaši císařskou Milost se vší ponížeností poddaně vznáším, kderak užívaje já v králov-
ství uherském stavu a řádu vladyckého a rytířského, pro dokázání věrné poddanosti králi 
a pánu mému nejmilostivějšímu v času lítostivého pozdvižení Počkajského v nenabytou 
škodu s přáteli mými v témž království uherském vědomě sem přijíti musel. I zuostávajíce 
já od mladosti své v službách Jich Mi[l]o[s]tí předních a vzáctných pánův tohoto králov-
ství, podle toho až posavad od několika let u Jeho Mi[l]o[s]ti pana pana Viléma Slavaty etc., 
pana praesidenta zřízené komory a nejvyžšího sudího dvorského království českého, v správě 
panství hradeckého, a umínivše se v tomto království českém i osaditi, Vaší císařské Milosti, 
krále a pána mého nejmilostivějšího, ve vší poníženosti poddaně a pokorně prosím, že se 
ke mně z obzvláštní milostivosti císařské a královské tak mnoho skloniti a k jich mi[loste]
m pánům pánům stavům království tohoto českého milostivě přimluviti ráčíte, aby mne za 
spoluouda a obyvatele téhož království přijíti a sobě ve všech nastalých příčinách laskavě 
poručeného jmíti ráčili. Vaší císařské Milosti se toho já zevšemi přáteli i budoucími po-
tomky mými ve vší poníženosti poddaně, poslušně a věrně, zvlášť pak v nastalých potřebách 

50 NA, fond SM, sign. J 21/K/48, inv. č. 1531, kart. 1016. Edice obou níže uvedených dokumentů byla 
provedena v souladu se standardními doporučeními pro raně novověké texty. Srov. ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: 
Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti : Příprava 
vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie. Praha 2002.
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i každého času, odsluhovati připovídám a v tom i v jiném ve všem Vaší císařské Milosti se 
poníženě a pokorně poručena činím.

Vaší císařské Milosti věrný a poníženě poslušný poddaný

Linhart Korka Cholovský z Korkyně a z Cholovic

Na rubu adresa: Nejjasnějšímu a nejnepřemoženějšímu, velikomocnému římskému císaři etc., uher-

skému a českému etc. králi etc., panu, pánu mému nejmilostivějšímu, Jeho císařské Milosti ponížená 

žádost ode mne Linharta Korky Cholovského z Korkyně a z Cholovic, panství hradeckého hejtmana.

Připojeny kancelářské poznámky fiat a psáti to ihned, resp. 21. Febr[uarii 1]614.

Příloha 2:
 

Přímluva Rudolfa II. za Linharta Korku Cholovského z Korkyně, aby byl přijat do země51

Stavům kr[álovství] českého. [Promotoriál o přijetí za obyvatele Linharta Korky]

Matyáš. Urození, stateční, slovutní, poctiví a opatrní, v[ěrní] N[aši] m[ilí]. Věděti vám 
milostivě dáváme, že jsme od Linharta Korky Cholovského z Korkyně a z Cholovic, v[ěrného] 
N[ašeho] m[ilého], poníženě prošeni, abychom se k vám za něho, aby za obyvatele do králov-
ství českého přijat byl, milostivě přimluviti ráčili. Jehožto ponížené prozby nemohouce osly-
šeti, a prohlédajíce k tomu, že jest se vždycky šlechetně zachovávati i v službách mnohých 
vzáctných osob po ten čas zůstávati hleděl, k vám se přimlouvati a milostivě žádati ráčíme, 
že jej Linharta Korku, když toho při vás náležitě vyhledávati a za to žádati bude a to, což 
Nám jakožto králi a pánu, též zemi náleží, od sebe vykoná, za obyvatele do téhož království 
podle starobylého chvalitebného obyčeje a pořádku při tomto nynějším sněmu obecním při-
jmete a jemu této přímluvy Naší, kterouž za něj k vám činíme, užíti dáte. Což My vám mi-
lostivě spomínati chtíti ráčíme. Dán v městě Našem Budějovicích Českých v pátek po neděli 
postní Invocavit léta [1]614.

Zusammenfassung

Korkové Cholovští von Korkyně :  
Zur Frage des Ursprungs ihres Geschlechtes und seines böhmischen Inkolats
Marek Starý

Im Jahre 1614 war die Böhmische Hofkanzlei mit dem Ersuchen von Linhart Korka Cholovský von 
Korkyně, des Hauptmannes der Herrschaft von Neuhaus, beschäftigt, welcher um die Verleihung des 
böhmischen Inkolatsrechts bemüht war. Dazu war die Fürsprache des Landesherrn beim Landtag 
nötig, da die Entscheidung solcher Angelegenheiten im vorweißenbergischen Zeitalter im Kompe-
tenzbereich des Landtags lag. Auch wenn auf dem Ansuchen von Linhart die Kanzleinotiz über den 
günstigen Bescheid steht und darüber hinaus sich das Konzept des Fürspracheschreibens des Kaisers 
Matthias erhalten hat, in den Materialien des Landtags fehlt jede Notiz über die Person Linharts, fer-
ner hat sich der besiegelte Revers zum Lande nicht erhalten, welcher die ins Land aufgenommenen 
Fremden obligatorisch ausgestellt haben.

51 NA, fond SM, sign. J 21/K/48, inv. č. 1531, kart. 1016.
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Linhart Korka kam aus Ungarn, wo sein kleines Landgut während des von Stephan Bocskai geführten 
Aufstandes verwüstet wurde, einen großen Teil seines Lebens verbrachte er aber in Böhmen und seit 
seiner Jugend war er in den Diensten der böhmischen Aristokraten tätig. Zuletzt engagierte er sich 
in den Diensten von Wilhelm Slavata, dem Besitzer der Neuhauser Herrschaft. Somit ist es unklar, 
warum er trotz seiner Konnexen, die er ohne Zweifel ausnutzen konnte, das böhmische Inkolat nicht 
erlangte. Aus dem Kontext dürfte der Grund dafür die Unsicherheit über seine adelige Herkunft sein. 
Denn zumindest als befremdend ist der Umstand zu werten, dass sich Linhart in Böhmen im Jahre 
1621 formal doch niederließ, aber er wurde als Bürger der Prager Altstadt aufgenommen. Hier ist er 
im Jahre 1628 sogar zum königlichen Stadtrichter geworden. Später wurde er aus diesem Amt entlas-
sen und war als königlicher Kommissar auf der beschlagnahmten Herrschaft des Adelsgeschlechtes 
Trcka Opočno und danach als Hauptmann der Herrschaft des Kaisers Zbiroh. Dieses Amt hatte es 
aber nur kurz inne, denn er wurde im Jahre 1636 in einem Kneipengefecht ermordet.

Die Lebensgeschichte von Linhart Kork, mit dessen kinderlosen Tod sein Geschlecht ausgestorben 
ist, stellt zwar einen marginalen, dennoch bemerkenswerten Beitrag zur Geschichte des böhmischen 
Inkolatsrechts dar. Zugleich kann sie als Tiefprobe ins Leben einer sozialen Schicht verstanden wer-
den, deren Angehörigen sich auf dem Scheidepunkt zwischen dem Stadtpatriziat und dem niederen 
Adel bewegt haben. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem die enge, bis heute nicht 
eindeutig geklärte Bindung der Korker Cholovský an das böhmische Rittergeschlecht der Korker von 
Korkyně. Anscheinend kam das Institut der Wappenveterschaft hier zur Geltung, aber auch diese 
führte nicht zu der erhofften Anerkennung des Ritterstandes von Linhart. Nur als interessanter Um-
stand ist hier zu ergänzen, dass sich nach dem Weißen Berg unter das niedere Adel im Gegenteil das 
Geschlecht der Zňovský von Korkyně erarbeitet hat, deren Vorfahr Michael Bohuslav im Jahre 1616 
als Wappenvetter des Geschlechtes Korkové Cholovští aufgenommen wurde.


