
Karel starší ze Žerotína a spor o dědictví po Fridrichovi ze Žerotína

     Máte pocit, že soudní řízení trvají příliš dlouho? Nic nového pod sluncem, alespoň ve 
srovnání s poměry 16. a 17. století. 
     Jak již bylo zmíněno, připadl v roce 1598 Přerov Karlu staršímu ze Žerotína jako dědictví 
po zemřelém strýci Fridrichovi ze Žerotína. Během zasedání brněnského zemského soudu 
postního, který začal v březnu 1599, si Karel ze Žerotína, tehdy jeden ze soudců, poznamenal: 
„Paní Černíkovská i na místě pana Mikuláše z Bubna, druhého poručníka Elšky z Žerotína, 
dcery nebožtíka pana Jana Jetřicha z Žerotína, vložila odpor poručenství nebožtíka pana 
Fridricha z Žerotína.“ Na vysvětlenou dodejme, že paní Černíkovskou byla míněna Lidmila 
Žerotínská z Kolovrat, vdova po Janu Jetřichovi (zemřel 1. ledna 1595), která se zastávala 
práv své dcery Elišky, která podle ní jediná měla právo na dědictví po strýci Fridrichu ze 
Žerotína, který byl bratrem Jana Jetřicha.
     
   Fridrich ze Žerotína odkázal svému nevlastnímu synovi Janu Divišovi Židlochovice a 
druhému nevlastnímu synovi Karlovi Přerov. Všechny peníze a další částky (tzn. i dluhy po 
Fridrichovi) měl vyplatit ze statku Židlochovice Jan Diviš. Zásadní bylo ustanovení v závěti: 
„A jestliže by kderej z nápadnikuov, anebo kterýmž já tímto poručenstvím svým co odkazuji, 
tejto poslední vuole mej na odpor bejti anebo toto poručenství rušiti chtěl, ten aby nápadu 
svého a toho, což jemu poroučím a odkazuji, zbaven byl.“
     Závěť byla projednávána a zapsána do zemských desek na svatokunhutském soudu, který 
se konal v Brně v září 1598. Příštího roku, když se soudci sjeli do Brna k zahájení soudu 
postního (8. března), se časně ráno dostavila do soudní světnice Lidmila Žerotínská 
z Kolovrat v době předčítání vkladů zapsaných o posledním soudě. Když došlo na poručenství 
Fridricha ze Žerotína, ohlásila se Lidmila a žádala o opětovné přečtení, což jí nebylo 
povoleno, protože soud ještě nebyl zahájen. V sobotu 20. března vznesla společně 
s Mikulášem z Bubna, druhým poručníkem Elišky, odpor proti dědickému řízení, který byl 
posléze zapsán do zemských desek. Lidmila tím porušila ustanovení Fridrichovy závěti, a 
Eliška tak pozbyla právo na 10 000 zl.
      Paní Lidmila začala sepisovat jednotlivé žaloby proti různým osobám. Vzhledem k tomu, 
že dříve se konal zemský soud svatojánský (červen 1599), byli mezi prvními pohnanými ti, 
kteří drželi nějaký nemovitý majetek v olomouckém kraji, na prvním místě Karel starší ze 
Žerotína, který držel přerovské panství: „A t. j. v. d., že drží hrad a město Přerov i s jeho vším 
a všelijakým příslušenstvím, jakožto nápad po někdy urozeným panu Fridrichovi starším 
z Žerotína na Židlochovicích zůstalý a na túž Elišku, sirotka a dceru po témž panu Janovi 
Jetřichovi starším z Žerotína, připadlý a jí náležející, ku kterémužto statku a nápadu já, i na 
místě druhého spolu se mnou nařízeného poručníka, lepší právo, na místě též jmenované 
Elišky… mám, nežli on, pan Karel z Žerotína.“ Na projednávání Lidmiliných půhonů došla 
řada až v září 1601 o svatokunhutském soudu brněnském, nebylo ale přijato žádné rozhodnutí.   
      V roce 1604 se Eliška ze Žerotína provdala za Ladislava Berku z Dubé, katolíka 
vychovaného ve Španělsku. Na Moravě brzy dosáhl hodnosti nejvyššího komorníka a roku 
1604 byl uveden do funkce zemského hejtmana. Jeho počínání bylo ale v rozporu se 
zemskými zvyklostmi, a proto se brzy stal velmi neoblíbeným i u samotných katolíků. Velmi 
rázně vystupoval proti Karlovi staršímu ze Žerotína, ve kterém vycítil pevnou oporu 
zemských svobod a náboženské snášenlivosti. Dělo se tak po Žerotínově návratu z hugenotské 
Francie, kdy byl v roce 1599 Zikmundem z Ditrichštejna, s Lobkovicovým přispěním,
obviněn ze zrady císaře a habsburských zájmů. Výrazné problémy byly Žerotínovi také 
činěny při správě rozsáhlého krumlovského panství sirotka Pertolta z Lipého. Chování 
Ladislava Berky brzy dosáhlo takové nelibosti, že byl na Moravě zbaven všech funkcí a 
vypovězen ze země.



     Soudní pře, které na Moravě vyvolala Eliščina matka Lidmila, ještě nedozněly a Eliška, 
nyní již Berková, začala sepisovat nové žaloby, které jí měly dopomoci ke kýženému 
bohatství. Opět byly namířeny proti hlavním Fridrichovým dědicům, tj. Janu Divišovi, jeho 
bratru Karlovi a pánům z Žerotína, kteří drželi statek Mořice, a dále proti těm, kteří ji odmítali 
vydat svědčící listy pod svou pečetí. Na jaře 1604 dodala do Brna hned několik takových 
žalob. Eliška zemřela v roce 1611 a zanechala po sobě čtyři syny Zachariáše, Zdeňka 
Leopolda, Jana Jetřicha, Zdislava a dceru Annu Marii. Ladislav Berka zemřel v roce 1613, 
poručníkem nezletilých dětí se stal Lev Burian Berka, který na sebe převzal i morální 
povinnost pokračovat v boji o dědictví. V listopadu předal úředníkům zemského soudu první 
žaloby, které se začaly projednávat již začátkem roku 1616. V Olomouci to bylo u soudu 
svatotříkrálového v lednu, Karla staršího ze Žerotína poháněl o Přerov. Po roce 1617 nemáme 
žádné zprávy o pokračování sporu jménem Lva Buriana Berky.
      Po deseti letech se vedení sporu ujal jeden z Eliščiných synů, Jan Jetřich. Požádal císaře, 
aby se zasadil o projednání své záležitosti a po kladné odpovědi v roce 1627 sepsal nové 
žaloby, které se soustředily jak na statky náležející k brněnské cúdě, tak i na ty, které náležely 
pod olomoucký soud. Zápisy do úředních knih byly učiněny v pátek po sv. Martinu (16. 
listopadu). Stejného roku podal stížnosti i k olomouckému soudu (v pátek před sv. Martinem 
1627, tj. 9. prosince). Karlu staršímu, vzhledem k pokročilému věku a nemocem, dělalo 
dojíždění do Olomouce nemalé potíže, proto o rok později, u zemského soudu olomouckého, 
„při času svatých Tří králů (leden), požádali moravského zemského hejtmana Františka 
z Ditrichštejna a soudce zemské, aby tyto spory od „práva olomouckého vyzdvižené a k právu 
do Brna … přeneseny bejti mohly“. To jim bylo umožněno, a tak poslední dějství sporu se 
odehrávalo právě v Brně.
     Vzhledem ke svým zkušenostem vystupoval před soudem Karel starší ze Žerotína. Při 
prvním projednávání byl oboustranně dohodnut odklad do příštího zemského soudu. Ten se 
konal o postě (únor, březen) 1630. Zde už nebyl vynesen žádný nález, nýbrž vše bylo 
srovnáno přátelskou smlouvou: „Srovnáno přátelskou smlouvou prve, nežli k hlavnímu nálezu 
přišlo, dle vůle milostivé Jeho Milosti Císařské, kterážto smlouva od Jich Milostí nejvyšších 
pánů ouředníků a soudců Jeho Milosti Královskej souc zjevně publicírována, schválena jest. 
Actum o soudě postním Anno 1630.“ Vnuk Lidmily ze Žerotína uznal, že právo je na straně 
pánů ze Žerotína za odškodnění ve výši 60 000 tolarů
      Sám Karel ve svém dopise z 26. března 1630 bratru Vavřinci Justýnovi o konci sporu 
píše: „… On /Jan Jetřich Berka z Dubé/ ode všeho práva svého, ač měl –li jaké, upustil a my 
proti tomu šedesáte tisíc tolarů zdejších ve dvou letech k zaplacení položiti jemu jsme se 
uvolili, ač dosti za nic, však děkuji Pánu Bohu, že jsme nepokoje, strachu a nebezpečenství 
unikli, z něhož nás z dobroty své otcovské vysvoboditi ráčil.“
    Vedle zmínek o dědických sporech v české korespondenci Karla staršího ze Žerotína se 
s nimi setkáváme i v Žerotínově cizojazyčné korespondenci. Dne 6. června 1598 psal latinsky 
svému věrnému příteli Václavu Budovcovi z Budova, že před osmi dny zemřel Fridrich ze 
Žerotína. Bez pochyby jeho smrt je větší ztrátou pro Moravu, než si kdo umí představit. „Jsme 
bez vůdce, země bez správce, jestliže císař rychle někoho neurčí. Bojím se zmatků, obávám se 
úkladů, také soukromě se bojím více závistivců, než nepřátel, ale důvěřuji v Boha a ve svou 
rozvahu.“ Zajisté mnozí budou postiženi křivými obviněními, také Žerotín s tím počítá, ale 
doufá, že obstojí dle božího uvážení.  
      Štěpánu Illésházyovi, majiteli tovačovského panství, psal 5. srpna 1598 latinsky, že po 
dvě neděle byl v Přerově a poznával spory a rozepře a zjišťoval dluhy tohoto „malého 
městečka“. Dále jej seznamoval se stavem věcí veřejných v celé Evropě, a zvláště se obával, 
aby se Valaši a Sedmihradští z přátel nestali horšími nepřáteli, nežli dříve byli prospěšnými. 
O den později v italsky psaném dopisu, jehož adresátem byl Jan Petr Orchi Sappo, bývalý 
Žerotínův komorníka, oznamoval, že smrt Žerotínova strýce, „velikého hejtmana“, mu 



přidělává mnoho práce a píše o jeho poslední vůli. Bohužel kopiář italsky psaných 
Žerotínových dopisů je nyní nezvěstný.
    V dalším dopise Václavu Budovcovi 23. srpna 1598 se Žerotín omlouval, že mu po dva 
měsíce nepsal pro zaneprázdnění, které mu způsobila smrt Fridricha ze Žerotína. Hejtmanova 
smrt jej rozrušila kvůli správě věcí veřejných a kvůli žerotínskému rodu, stejně jako kvůli 
zpochybněnému dědictví a udílení hodností lidem nižšího rodu. Na jejich adresu napsal: „Ať 
oni dobře prospívají, nechť kdokoliv užívá svého majetku. Já ozdobím svou vlast /ego Spartam 
ornabo meam/, spokojený s tím, co mi nadělí Bůh, povedu klidný život, ne však nečinný, ale ve 
službě vlasti, přátelům a svědomí.“

Jiří Lapáček


