
Karel starší ze Žerotína píše do Přerova roku 1598

     Fridrich ze Žerotína zemřel 31. května 1598 bez dětí a byl pochován ve sklípku pod 
židlochovickým sborem. Karel starší ze Žerotína se ujal svého dědictví a první dochovaný 
text dopisu adresovaného do Přerova je z 8. srpna 1598, i když je v něm zmínka o dřívějším 
Žerotínově dopisu psaném z Tovačova do Přerova, a to ve věci Pavla Karáka. Předmětnou 
záležitost blíže neznáme, ale Žerotín v souvislosti s tím psal purkmistrovi a radě, aby ke 
Karákovi nebyli zcela nepřístupní a aby „mu brány k milosti hledání nezavírali“. Měli 
napomenout městského písaře, který byl v celé záležitosti nějak zapleten. Žerotín nechtěl 
zkoumat nějaké dřívější omyly nebo přehlédnutí, ale rozhodně napsal, že „za mého panování 
a věku chci s pomocí Boží nad spravedlností a chudými ruku držeti a žádnému ubližovati 
nedopouštěti“. V druhé části dopisu se dotkl výčepu piva na Šířavě, který měl být o jarmarku 
zastaven.

    Z Rosic psal 23. srpna 1598. V úvodu se zmínil o tom, že ví, jaké mají Přerovští starosti 
s dluhy, které vznikly koupí panství, a nechtěl Přerovské obtěžovat nad míru, ale měl 
v úmyslu jim pomoci a dluhů je zbavit. Nicméně požádal, „poněvadž o tom dobře vím, že 
skrze tuto věc a žádost mou na Vás vloženou Vám žádné obtížení se nestane, nýbrž bez nějaké 
obzvláštní starosti a nesnáze Vaší, což pro mne učiníte, nahražováno bude“, aby mu půjčili 
1200 zlatých pro jeho nutnou a nenadálou potřebu. Sám se zavázal dluh splatit i s úroky 
nejpozději o nejbližším sv. Václavu, nebo určitě o sv. Jiří. „P. S: Pokudž by jste s to býti 
nemohli, aneb Vám obtížné přišlo, mne v této potřebě ku pomoci býti, oznamte mi: budu 
s Vámi spokojen a jinde hledati budu.“
     Svému přerovskému správci Janu Volfovi Meziříčskému z Kozlova psal z Rosic 3. září 
1598, že nemá Přerovské více zaměstnávat, ani Jana Bílého, jemuž chtěl Žerotín vrátit jeho 
tisíc zlatých během týdne, nejdéle ve dvou nedělích po sv. Václavu, stejně jako Volfově 
tchýni šest set zlatých.
     Panu Viktorýnovi ze Žerotína napsal z Brna 30. září 1598, aby nedopouštěl na Přerovské 
obstávek kvůli pernštejnským dluhům. Obstávky záležely v tom, že poddaní, kteří ručili za 
své pány, mohli být od věřitelů obstavováni tj. zastavovány jim věci movité, jako vozy, zboží 
atd.     
    Téhož dne psal také Přerovským. Již dříve radil přerovským vyslancům, kteří jej navštívili 
v Olomouci, ohledně obstávky. V Olomouci u soudu leželo 200 zlatých, se kterými neměli 
Přerovští hýbat, ale měli do Ratiboře zaplatit úroky. Peníze na to vynaložené jim měly být 
vráceny po prodeji statku pernštejnského sirotka zemskýmí soudci. Současně radil 
Přerovským s vypořádáním pohledávky, kterou měl pan Gotš a za kterou ručili Prostějovští 
spolu s Přerovskými. Žerotín byl v tomto případě dokonce půjčit ze svého.
    Někdy na začátku října 1598 se Žerotín zdržoval v Přerově. Dne 9. října napsal z Rosic 
Václavu Lavínovi z Otenfeldu ohledně svého sporu o přerovské dědictví, který vedl s Eliškou
ze Žerotína na popud Ladislava Berky z Dubé: „Strany Přerova a poručenství nebož. pana 
hejtmana s Vámi bohda při shledání rozmluvím; nyní toliko krátce oznamuji, že se těch 
strachů, které na nás pouštějí, nic nebojíme jako ti, kteří spravedlivou při máme. O 
nepřátelích a jejich zlém proti nám oumyslu nic nepochybujeme; avšak i nad tím se těšíme, že 
nám škoditi ani nemohou ani nesmějí.“
     O dva dny později psal do Přerova a opět radil ve věci dluhů. Psal, že ratibořská kapitola 
nežádá nic, na co by neměla právo. Proto oni Přerovští jako rukojmí musí platit úroky a škody 
tím vzniklé. Jen jim doporučoval, aby na všechno měli kvitance, aby se jimi mohli prokázat 
v případě potřeby. Na závěr se zmínil o dvou obstavených v Olomouci, kvůli nimž psal panu 
Janu Sakovi z Bohuňovic, bývalému přerovskému správci za Fridricha ze Žerotína.



    Téhož dne psal tovačovskému úředníku o tom, že poddaného z Kojetína, který byl pro 
obstávku na žádost Hranických vězněn v Přerově, kázal propustit.
    Dne 26. října 1598 se v psaní vrátil k záležitosti s panem Gotšem a divil se, proč mu 
Přerovští nic nenapsali o částce peněz, na které se smluvil s přerovskými vyslanci již dříve 
v Brně. „P. S. Poněvadž tomu srozumívám, že u Vás morní rána také začala některé 
navštěvovati, oznamte, co samo v sobě jest, hrubě-li se rozmáhá a kde, tak abych se věděl čím 
spraviti.“
     Nejdůležitější částí dopisu ze 7. listopadu 1598 bylo oznámení, že Žerotín přijal opisy 
obdarování Přerovským a po přečtení je hodlal potvrdit. Vedle toho se omlouval, že pro zlé 
cesty a neodkladné úkoly nemohl přijet do města, jak původně zamýšlel. Přijal omluvu
Přerovských za to, že se neřídili jeho radou a neposlali panu Gotšovi dopis. Měli vyčkat na to, 
co dotyčný pán odpoví Prostějovským, a podle toho se zařídit. Opět je tu i zmínka o dvou 
obstavených v Olomouci a panu Sakovi z Bohuňovic.
     Janou Volfovi povolil 17. listopadu 1598, aby se po dobu morové nákazy zdržoval na 
zámku v Dřevohosticích: „Kdež mi píšeš, že jsi se pro morní povětří na Dřevohostice 
odstěhoval, žádajíc, abych Ti tam bytu na zámku za některý čas popřál, ač jistě jsem nerad, že 
to město Pán Bůh morní ranou navštěvovati ráčí, avšak proti vůli Boží žádný býti nemůže, já 
Tobě toho pohodlí tam nyní, až by se to povětří proměnilo a až do mého dalšího nařízení přeji 
a dovoluji. Jiné věci, o kteréž mi píšeš, budu věděti jak naříditi a zaopatřiti. Vosk, což ho za 
Tebou ještě pozůstává, sem odešli.“
    S panem Kašparem ze Žerotína se písemně domluvil 6. prosince 1598 na tom, že mu 
v příčině jednoho sirotka po nebožtíku Janu Pijanovi z přerovského předměstí později odpoví.
    Obsáhlý byl Žerotínův dopis ze 7. prosince 1598. Jednalo se především o splácení 
všelijakých dluhů a pohledávek: „Že jsem to s podivením přijal a poněkud i těžce nesl, že jste 
mi bez vědomí mého v důchody mé sáhli a bez dovolení mého cizí dluhy mými penězi platili, 
na tom se nic nezastavujte, nebo já, pokud mně možné jest k tomu postačiti, chci o svých 
věcech věděti a nerád bych, aby mi se kdo v mém tovaryšem dělal bez vůle mé. Avšak omluvu, 
kterou jste mi v psaní svém nedávných dnův mně od Vás přinešeném učinili, přijímám, ne 
proto, že by dostatečna byla (nebo není to za právo, aby rukojmí prvé k statku jistce hleděl, 
nežli by co za něho z svého dal), než více, že tak smejšlím, že, co se v té příčině od Vás stalo, 
bez ňakého obmyslu a fortele mně na škodu, ovšem pak na lehkost jest se stalo. Za kterouž 
příčinou i k tomu dovoluji, aby jste z platův Svato.Martinských ostatek dluhu tomu půhončímu 
do Kroměříže zaplatili a tak jeho i sebe spokojili.“
     Dal Přerovským naučení, jak mají postupovat do budoucna. Nebožtík pan hejtman Fridrich 
ze Žerotína mu odkázal přerovský statek beze všech závad a k zaplacení dluhů byl určen 
Žerotínův nevlastní bratr Jan Diviš. Karel ze Žerotína proto nakázal Přerovským, aby 
napsali Janu Divišovi ze Žerotína a oznámili mu, kterak nebožtík Fridrich ze Žerotína koupil 
od Tomáše půhončího za jistou sumu dvůr v dědině Předmostí a poručil panu Sakovi z 
Bohuňovic, aby z důchodů přišlých o minulém sv. Jiří jej Tomáši půhončímu zaplatil. Kdyby
důchody nestačily, měl se zapojit přerovský úřad. Přerovští, kteří figurovali jako rukojmí, se 
domluvili s Tomášem půhončím na splátkovém kalendáři a když přišlo k placení, vydali 200 
zlatých ze svého. Ty jim teď měl Jan Diviš ze Žerotína vrátit. Žerotín chtěl, aby mu Přerovští 
poslali na vědomí odpověď od Jana Diviše ze Žerotína. Záležitost s panem Gotšem, který 
neodpověděl na dopis, chtěl Žerotín projednat osobně při návštěvě Přerova, kterou prozatím 
odložil vzhledem k morové nákaze. Objevil se nový problém kolem přerovského 
spolusouseda Jiříka Pražmy, kvůli němuž chtěl Karel ze Žerotína napsat Viktorýnovi ze 
Žerotína. Přerovští se ale měli postarat o Jakuba Kožišníka z Kojetína, který se znovu obrátil 
na Žerotína.
    Z dopisu psaného téhož dne Viktorýnovi ze Žerotína se dovídáme, že Žerotínův poddaný 
Jiřík Pražma z města Přerova byl z příkazu Viktorýna ze Žerotína obstaven v Kroměříži. 



Karel se divil tomu, že jeho přímluva měla u Viktorýna tak malou platnost: „Já bych k Tobě 
pro naše krevní i sice jináč dobré a starodávní přátelství v podobné příčině chtěl se jináče 
zachovati. Protož Tebe prosím, jestliže se nechceš ohlídati na chudobu toho nebohého 
člověka, aby aspoň pro mé se Tobě toho zase odsloužení tak mnoho mně kvůli učinil a 
dotčeného Jiříka Pražmu na postavení pod rukojmími jistými z toho vězení, nemůže-li déle 
býti, aspoň až do soudu, který v Holomouci bude, dříve propustil.“
     Nadále se projednávala pohledávka pana Gotše, kvůli níž radil Žerotín v dopisu ze 14. 
prosince 1598 Přerovským, aby napsali dopis zemskému hejtmanovi. V dopisu z 23. prosince 
1598 v téže věci oznamoval, že s Přerovskými bude osobně jednat až v době příštího 
olomouckého soudu.
    Naposledy 30. prosince 1598 psal Karel ze Žerotína v příčině Jiříka, syna nebožtíka Pijana 
z Předmostí, písaře u Kašpara ze Žerotína, který měl pohledávku v Předmostí. Nechal se 
informovat Přerovskými a bývalým správcem Sakem z Bohuňovic. Radil Kašparovi ze 
Žerotína, aby svého poddaného poslal do Přerova v době konání olomouckého soudu, kdy tam 
bude pobývat i Karel ze Žerotína, který mu dá doporučující dopis pro Předmostské 
s doporučením, aby Jiříkovi vydali jeho dědictví.

Jiří Lapáček


