
Účast Karla staršího ze Žerotína na prodeji přerovského panství

     Přerovští měšťané půjčili v roce 1535 tehdejšímu majiteli panství Janovi z Pernštejna
k jeho naléhavé potřebě sedm tisíc kop proti zástavě všech důchodů ze zámku Přerova, 
Dolního i Horního města a ze vsí, dokud jim půjčenou sumu neodvede. V listině dané v 
Tovačově 13. ledna se zavázal spolu se syny Jaroslavem, Vratislavem a Vojtěchem, „že 
Přerovské žádnému prodávati ani nikterak vyfrejmarčiti žádným vymyšleným obyčejem 
nebude, ale kdyby snad došlo ku prodeji panství, že je napřed zpraví, aby se možno-li sami 
mohli vykoupiti“.  Dluh byl roku 1554 rozmnožen o nových 1000 kop. Vratislav z Pernštejna 
potvrdil Přerovským privilegia, obnovil jim také otcovy dluhopisy na půjčky u nich učiněné, 
se všemi dávnými závazky roku 1561, přičemž půjčky činily toho času 8000 kop. 

     Když se roku 1594 Dorota z Felsu, pozůstalá vdova po Juanu Manrique de Lara, měla 
ujmout Přerova jako dědictví ve prospěch sirotků, „pro velikou sumu dluhů a jiných mnohých 
závad“ se nechtěla v jeho držení uvázat. Proto byl Jan z Pernštejna přinucen převzít opět 
přerovský statek v mezích, právech a povinnostech, jak jej prodal před několika lety. Věřitelé 
dostali se tím z bláta do louže, protože Pernštejn je odbýval sliby, ale sliby neplnil.
     Protože nebylo jiné zbytí, „pro splacení některých obtížných dluhů a uvarování velkých 
škod a těžkostí, které se na něho od věřitelů a rukojmí hrnuly“, začal své statky jednotlivě 
prodávat. Přerovští byli první na řadě. V Brně ve čtvrtek po sv. Václavu 1596 (3. října)
koupili od něho přerovské panství za 52 500 zl. s výhradou, že se kupujícím ponechává právo 
volit a vzít si za vrchnost toho, kdo by se jim zdál. Přáteli od obou stran dožádanými, tj. 
svědky, byli Karel ze Žerotína na Rosicích a Dřevohosticích, Václav Morkovský ze Zástřizl a 
na Boskovicích, Adam Věžník z Věžník a na Trnávce, Jindřich Blekta z Outěchovic na 
Kyselovicích a svobodném dvoře v Oplocanech, prodávajícího zastupovali Václav z Gáje a 
Galení a na Chudobíně, Jan Kokorský z Kokor a na Láskově a Matyáš z Hartůnkova a na 
Čechách i na místě pana Jakuba Vojky z Bogdunčovic na Veselí a Količíně. Přerovské 
měšťany zastupovali Martin Bernart, Martin Ujců, Pavel Vaněk, Mikuláš Petruše, Jan Čížek, 
Adam Simonides, Martin Maršálek, Matěj Kožišník. 
     V kupní smlouvě mezi Přerovem a Janem z Pernštejna byly tyto důležité body:
1. částka, kterou Jan z Pernštejna dlužil (totiž proti zástavě různých platů a důchodů
přerovského panství, města i vesnic, po odečtení sumy 848 zl. 12 gr., kterou Jan Manrique 
de Lara roku 1591 a 1592 s některými úroky uhradil a z hlavní sumy 15 000 zl. srazil, činila 
14 101 zl.  Podle druhého zápisu dlužil 6 200 zl. bez úroků, takže celková suma obnášela 20 
301 zl. 11 gr., které si mohli Přerovští z trhové sumy odečíst.
2. Přerovští se zřekli svého dávného práva dostávat svobodně z tovačovských luhů a lesů 
všelijaké dříví k valchám, mostům a stavům. Za tu„obtížnou závadu“ si měli z trhové sumy 
srazit 2000 zl..
3. Naposledy se zavázali složit do třech neděl Janu z Pernštejna anebo jeho zástupcům, 
Jindřichu Blektovi z Outěchovic a Petrovi Tarnovskému z Tarnůvky, 20 000 zl. Ze zbytku 
trhové sumy měla přerovská obec uplácet Janovy dluhy, za které ručila. 
     Přerovští dobře věděli, že jako poddanské město, které neužívalo práv městského stavu, 
nemohli podle zemského zřízení vložit do zemských desek žádný statek ani jej užívat. Velmi 
rychle si našli novou vrchnost, v niž kladli naději v materiální i duchovní rozkvět svého 
města. Byl to zemský hejtman Fridrich ze Žerotína. Trhová smlouva byla sepsána na 
Židlochovicích v neděli před sv. Havlem 1596 (13. října), svědky byli Karel ze Žerotína, Jan 
Saka z Bohuňovic na Čechách, Pavla Katarýna z Kataru a na Dalečíně, místodržícího 
nejvyššího písařství a zemského purkrabího markrabství moravského Matyáš Matuška
z Topolčan, na svobodném domě v Židlochovicích, mezi Fridrichem ze Žerotína a zástupci



obce Michalem Markem, Pavlem Vaňkovým, Tomášem Solníkem, Janem Bílejch, Mikulášem 
Petruší, Janem Opočanským, Martinem Maršálkem, Janem Bulovským.
     V souladu s tímto postupem bylo potom přerovské panství dosavadním knihovním 
držitelem Janem z Pernštejna postoupenu Fridrichovi z Žerotína. Podle článku XII. kupní 
smlouvy byl Jan z Pernštejna povinen vložit správní list na přerovské panství Žerotínovi do 
zemských desek: „Poněvadž tato smlouva často psaným měšťanům přerovským za tou 
příčinou, že stavů podle pořádku markrabství tohoto neužívají, do desk zemských vložených 
býti nemuože, jest na tom z obojí strany zůstáno, aby pán z Pernštejna list správní na též 
panství přerovské tomu, koho by sobě potomně tíž měšťané přerovští za pána vzali, vykonati a 
do desk zemských vložiti povinen byl.“  

     Tento závazek Jan z Pernštejna nesplnil a Fridrich z Žerotína měl od císaře Maximiliána
II. z roku 1572 nadání, kterým se mu dávala plná moc všechen svůj statek, movitý i nemovitý, 
dědičný i zapsaný, jak za zdravého života, tak i na smrtelné posteli odkázat a poručit, komu 
by se mu vidělo a líbilo. Proto ani on nedbal zřízení zemského a pominul deskový vklad. O 
celém postupu byla zanesena v zemských deskách pouze několikařádková „Paměť“, v níž se 
zcela stručně uvádí, že Jan z Pernštejna prodal panství přerovské Fridrichovi z Žerotína a tím 
„že se trhová smlouva, která v deskách zanesena není, ničí a v nic obrací“.
     Karel starší ze Žerotína byl aktivně zapojen do celého vyjednávání. Již 25. července 1596
na Dřevohosticích psal panu Václavovi ze Zástřizl, že včerejšího dne se zúčastnil v Kroměříži 
jednání mezi panem Janem z Pernštejna a panem Berkou z Dubé o tovačovský statek, ale 
nedošlo k dohodě, protože pan Berka nabízel pouze 150 000 zl., avšak bez Přerova, Kojetína a 
Kralic.
    Dne 18. října 1596 při pobytu v Rosicích psal Fridrichu ze Žerotína, že „Přerovští až 
posavad mlčí se svou smlouvou, nevím, dostali-li sou ji již či ne“. O den později psal panu 
Zikmundovi Onešovi z Běsovic, že mu posel od něj přinesl krabici, v níž mimo smlouvy na 
pergamenu vepsané mezi zmocněnými pana z Pernštejna a přerovskými měšťany nalezl jedno 
psaní od Zikmunda Oneše, druhé od pana podkomořího. Podkomoří nechtěl přivěsit pečeť 
k výše zmiňovaným smlouvám, protože 1. se v mnoha slovech nesrovnávají, to znamená, že 
nebyly porovnány a to je třeba napravit. Za druhé že neviděl přípis smlouvy a neví, co mezi 
sebou obě strany dohodly. Za třetí že neví, jestli je ti, kterých se smlouvy týkají, totiž ti, kteří 
prodávali a kteří kupovali, viděli či ne, a jsou-li s nimi spokojeni, či ne? Nakonec na nich
nenalezl pečeť Karla ze Žerotína a nechtěl být první, kdo svou pečeť přivěsí.
    Proto začal i Karel ze Žerotína ony smlouvy bedlivě číst a nalezl v nich vícero chyb 
v pravopisu, například, „kde státi mělo dědiční zboží, že stojí dědičnie adverbialiter pro 
nominaliter a jiné některé těm podobné chyby, avšak vedle zdání mého neškodné“. Co ale 
Žerotínovi nejvíce vadilo, bylo to, že z biskupské titulatury bylo vypuštěno slovíčko „kníže“, 
protože  se píše biskupem olomouckým „knížetem a kaply“ etc., což by bylo třeba opravit.
Podle Žerotína bylo třeba, aby smlouvy byly ukázány jak jedné tak druhé straně a zvláště 
panu biskupovi, tak svědci mohli bezpečně přitisknout svou pečeť. „Protož radím, aby jste 
neprodlévaje sami s tou smlouvou k JMti sjeli, jestli by se na čem zastavovati ráčil, aby mohl 
skrze Vás z toho vyveden býti. A když JMt a Přerovští budou s takovými smlouvami spokojeni, 
pošlete mi je zase, a já od osoby své rád přitisknu. Toliko neprodlívejte, nebo panu 
z Pernštejna mnoho na tom záleží; Přerovští peněz, dokud smlouvy míti nebudou, nedají a 
mezi tím škody na pána větší půjdou. Jest potřebí nač mysliti a časně to opatřiti, neb i již dosti 
pozdě jest a přes příliš se prodlili.“
     Přerovští složili v pondělí po sv. Martině (18. listopadu) 1596 v Olomouci Janu 
z Pernštejna hotově 30 208 zl. 19 gr., a ten jim vydal kvitanci na celou trhovou sumu 52 500 
zl. Ovšem závazek splácet Janovy dluhy přinášel přerovské obci ještě dlouho potom 
problémy, když byla poháněna od věřitelů. I „obstávkami“ se proti ní postupovalo a jen díky 



novým držitelům panství nebyly provedeny. Obec ale musela vydat mnohokrát zbytečně 
peníze. Z dluhů uplácelo město nejdéle půjčku, kterou Vratislav z Pernštejna učinil roku 
1556 na pět zápisů (840–250–600–450–300 zl. červ. uherských) na „wiederkauf“ proti 
zástavě jistých přerovských statků a rukojemství u proboštství kostela P. Marie v Ratiboři. 
Dluh obnášel ještě roku 1642 celkem 1836 zl., 1651 již jen 1724 zl.
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