
Žerotínovy velké plány s Přerovem

     V roce 1584 se Karel ze Žerotína setkal v Ženevě s Amandem Polanem, který od té doby 
působil v jeho službách. Tento rodák z Opavy se stal významným kalvínským teologem a 
spisovatelem. Od roku 1596 do smrti byl profesorem biblické exegeze na univerzitě v 
Basileji. Jeho nejvýznamnějším dílem je Syntagma theologiae Christianae (1609), které 
věnoval Karlu staršímu ze Žerotína. 

      Karel ze Žerotína napsal 3. února 1599 Amandu Polanovi do Basileje dopis, v němž podal 
zprávu o moru na Moravě, jemuž za oběť padl i církevní správce slavkovského sboru Adam 
Felinus. Válku s Turky na Moravě příliš nepociťovali, a jenom platili na válečné výpravy. 
„Tak díky naší netečnosti a lenosti zadržujeme vnějšího nepřítele u našich hranic našimi 
penězi, nadto živíme strašnějšího domácího nepřítele v našich vnitřnostech. K tomu nás vede 
autorita těch, jejichž rady, jakkoliv vychvalovány mezi lidmi, nejsou přece vždy blahodárné 
naší vlasti. Ale budeme se snažit odpomoci si od toho nejbližšího zla, jak se tomu naději.“
    Jinak ale klidně prospíváme, ačkoliv po smrti Fridricha ze Žerotína se ve věcech veřejných 
mnoho změnilo. V soukromí ale bezpochyby jeho odkaz působí mnoho zmatků, ježto právě 
matka a opatrovníci dcery jeho bratra vyvolali spor s námi, za podpory a tichého potlesku 
všech nepřátel pravého náboženství a jména Žerotínova. Doufám však, jestliže bude 
spravedlnost na místě, že náš spor vyhrajeme k plné spokojenosti, když celý testament, 
zapsaný do zemských desek a s vůlí testátora, která, pokud ještě byl na živu, byla mnohokrát 
vyjevena. Přesto nejsme prosti znechucení.
    Já, kdybych si byl jist výsledkem sporu, uvažoval bych, poté co by mi připadlo konečně
místo vhodné a tolik žádané, o otevření literátské školy na způsob školy založené Zollikofery 
v Sankt Gallen. Ale dokud je výsledek na vážkách, po nějakou dobu spíše budu váhat, dokud  
se poměry v místě neurovnají, neboť nepřátelé pravdy všemi způsoby to podněcují, aby mi 
městečko Přerov, které mně má z odkazu zemského hejtmana připadnout a které nazývají 
sídlem kacířství, všemi silami vyrvali.
     Mezitím přece velmi toužím a žádám, abys mě jednotlivě určitěji informoval o řádu školy 
zřízené obchodníky, o doktorech, nákladech a výdajích k jejich vyživení, abych se, když se to 
jednání s naší žalobkyní buď srovná, nebo soudně rozhodne, já mezitím rozhodl.“
     Škola v Sankt Gallen vznikla z podnětu tři urozených měšťanů Georga a Jacoba 
Zollikoferů a Heinricha Kellera, kteří v listopadu roku 1597 podali městské radě ve Svatém 
Havlu návrh na zřízení jediné partikulární školy pro celé město, vedeni snahou vyřešit 
nedobrý stav městského školství, trvající celou poslední čtvrtinu 16. století. Po některých 
průtazích byl návrh začátkem roku 1598 přijat. Nadace byla svým způsobem jedinečnou, 
neboť zakladatelé na sebe přebrali veškeré krytí nákladů na školství, osobovali si ale řadu 
práv, z nichž nejvýznamnější byl požadavek, aby v sedmičlenné školní radě, určené k řízení 
školy, měli natrvalo pro sebe i své potomky vyhrazena tři místa. Pro potřeby školy byl 
vyklizen klášter svaté Kateřiny a zřízeno v něm pět tříd a pět učitelských bytů. 
      Na podzim roku 1599 dostoupily přípravy tak daleko, že škola mohla být otevřena. 
V knihovně Vadiana v Sakt Gallen se dochoval v rukopisu řád „Leges Gymnasii 
Sangallensis“ opatřený poznámkami samotného jeho autora, jímž byl právě Amandus 
Polanus. Žákům měly být v nové škole vštípeny základy svobodných umění a cizích jazyků, a 
to do té míry, aby uměli stejně německy jako latinsky číst, psát a rozumět. Kdo navštěvoval 
pouze německou školu, musel při psaní a počítání postoupit tak daleko, jak bylo žádoucí pro 
obchod a řemeslo. Samotné gymnázium sloužilo hlavně k výchově dorostu pro křesťanskou 
církev a také těch měšťanských synků, kteří hledali uplatnění jako lékaři a městští písaři, nebo 
bylo průpravou pro výkon městských úřadů. Škola vedle výchovných a církevních cílů měla, 
jak bylo zdůrazněno, přispívat k zachování všeobecného blahobytu města. Tak mohl každý, ať 



chudý nebo bohatý, navštěvovat školu bez jakýchkoliv poplatků, pouze školní knihy si museli 
žáci kupovat.
     V Přerově ovšem zůstalo jen u úvah, hlavně v důsledku neustávajících snah Žerotínových 
nepřátel očernit jej u císaře a vyřadit z politického života, na které musel vynakládat značnou 
část svých sil a prostředků. Habsburská dynastie se všemi silami snažila omezit zemské 
svobody na Moravě. Jejich velkým obráncem byl právě Žerotín, proto i na něj se obrátila 
pozornost. V roce 1599 byli císařem dosazeni do význačných zemských funkcí oddaní 
stoupenci habsburské politiky. Nejvyšším moravským komořím, po zemském hejtmanu 
prvním úředníkem země, se stal Ladislav Berka z Dubé, fanatický katolík vychovaný ve 
Španělsku. Zikmund z Ditrichštejna získal hodnost moravského podkomořího, majícího na 
starosti panovníkovy statky a správu královských měst, kde rozhodoval o obsazování 
městských rad. Jeho bratr František, odchovanec římských jezuitů, dosedl na biskupský stolec 
v Olomouci. 
     Zikmund z Ditrichštejna podal hned v létě 1599 císaři Rudolfovi II. pamětní spis, v němž 
obvinil Žerotína u několika vážných činů. Podrobnosti zjišťujeme z dopisu, který Karel 
odeslal 2. března roku 1600 Jindřichovi z Eberbachu, bratrovi kancléře falckého kurfiřta. Ze 
Žerotínova pohledu šlo většinou o dětinskosti, obavu měl však z obvinění z urážky majestátu, 
což bývalo opravdu trestáno smrtí. K tomu došlo tak, že v prosinci 1598 pobýval na Moravě 
Ital Jan Baptista Pieri, vybavený císařským průvodním listem (glejtem), který mu zajišťoval 
bezpečnost a pomoc úřadů. Choval se však tak pohoršlivě, že ho Žerotín, jako člen zemského 
soudu, nechal na rozkaz moravského hejtmana Fridricha ze Žerotína, zatknout a posadit do 
jihlavského vězení, odkud byl pak převezen do Olomouce a nakonec na císařské přání do 
Prahy. Karel měl v úmyslu se hájit tím, že Ital byl ozbrojen mečem, což nebylo třeba, když 
byl chráněn glejtem, dokonce po něm sáhl při zatýkání, což představovalo hrdelní zločin. Při 
svém zatčení glejt neměl u sebe, což bylo další provinění. Za rozhodující pro svou obranu 
Žerotín považoval skutečnost, že nebyl nikým informován o Pieriho držení nějakého 
průvodního listu. Jako znalec práva předpokládal, že v případě tvrzení proti tvrzení bude vzat
do přísahy, ale té se bál, protože se v Čechách přísahalo „na Matku Boží a všechny svaté“, na 
což jako evangelík nemohl přistoupit. 
     Do této doby plné starostí přichází i rodinné neštěstí: 24. ledna 1600 umírá ve věku 
osmnácti let jeho manželka Eliška Krajířka z Krajku a pár týdnů nato syneček Bedřich
     Na podzim 1600 navštívil Žerotín císařský dvůr v Praze a při té příležitosti na jakési 
hostině, jíž se účastnil i polní maršálek Heřman Russwurm, připíjeli účastníci na císařovo 
zdraví. Střídmý Žerotín to odmítl a ironicky poznamenal, že se bude za císaře raději modlit, 
což spíše potřebuje. V tom okamžiku opilý maršálek po něm mrštil číši.
     Oficiálně se dozvěděl, že další šetření, ke kterému se má dostavit do Prahy, bude 1. 
prosince 1600. Když tam po dvou měsících skutečně přijel, bylo mu škodolibě sděleno, že se 
jednání odkládá až na 24. května příštího roku 1601. Začal proti němu i útok v oblasti 
hospodářské a náboženské, protože Žerotínovi bylo odňato poručníkování a správcovství 
panství nezletilého Pertolda z Lipé, svěřené mu roku 1598, ke kterému patřily i Ivančice, další 
velmi důležité centrum jednoty bratrské.
      Od přátel se dověděl, že když věc s Pierim ztrácela na důrazu, začali jeho nepřátelé 
připravovat jiný proces, kde mělo jít o hrdelní zločin – velezradu. Měl se údajně spiknout 
proti císaři Rudolfovi II. s falckým kurfiřtem s cílem prohlásit ho českým králem. Byl 
předvolán na 1. prosince 1601 do Prahy, ale již 8. listopadu obdržel dopis od císaře, který mu 
nařídil, aby okamžitě předal panství svěřené mu do péče a aby také podal do rukou vyslaných 
osob výkaz hospodaření za ony tři roky. 
     Soud 1. prosince 1601 popsal Žerotín příteli do Basileje o čtrnáct dní později. Žaloba, 
kterou vedl zemský podkomoří Zikmund Ditrichštejna, prý byla tak ubohá, že znechutila 
samotné soudce. Žerotínovi se za prvé kladlo za vinu, že ve dnech zemských sněmů a soudů 



konaných v moravských městech trpěl ve svých domech kacířská shromáždění, dokonce prý 
samotných kalvinistů. Svědci ale nebyli schopni prokázat, zda vůbec šlo o kacířské 
bohoslužby, prý slyšeli jen zpěv a viděli kazatele. Druhým bodem byla jeho cesta do Francie
v roce 1591, kdy odjel na pomoc Jindřichu IV., vůdci hugenotů, a také mu poskytl značnou 
sumu peněz. Ten ale již roku 1593 přestoupil na katolictví. Žaloba ale vytáhla na světlo
císařské nařízení z roku 1591, které zapovídalo poddaným krále českého konat vojenskou 
službu v cizině. Podle Žerotína se žalující Ditrichštejn morálně úplně znemožnil, když nechal 
v soudní síni předčítat deset let staré Žerotínovy důvěrné rodinné dopisy. Třetím bodem byl 
případ poručenství, kdy Žerotínovi vyčítali vzdorovitost a citovali císařův ostře psaný dopis.
    Žerotínova úspěšná obhajovací řeč vyvolala všeobecnou pozornost. Po jejím skončení mu 
přátelé blahopřáli k nepochybnému vítězství. Vše bylo odročeno na 14. únor 1602.
      Zikmund z Ditrichštejna byl rozzuřen neúspěchem své žaloby a dostal navíc zprávu o 
smrti svého syna a těžkém onemocnění manželky. Proto se rychle vrátil z Prahy na Moravu, 
kde jej postihla mozková mrtvice, na jejíž následky skonal.
    Karel starší ze Žerotína se 14. února 1602 dostavil podle nařízení českého kancléře Zdenka 
Vojtěcha z Lobkovic znovu k soudu do Prahy, kde pokračovala záležitost s Italem Pierim, 
která byla na Žerotínovo přání odložena na březen. Při následném soudním jednání se Žerotín 
obhájil, ale rozsudek byl odložen na září, ale ani tehdy nedošlo k ukončení procesu. V té době 
psal Karel z Rosic Jindřichovi z Eberbachu rezignovaný dopis, v němž uvažoval o 
sebevraždě. 
      Dne 25. listopadu 1602 měl Žerotín v Praze nové stání, ale ještě 18. července 1603 psal do 
ciziny, že věc s Italem se od návratu z Prahy nezměnila. Jednání v květnu 1605 bylo opět 
odloženo a bylo zřejmé, že předmět sporu se postupně vytrácí a spor sám spěje do ztracena. O 
ukončení soudního jednání nemáme přesnější zprávy, ale Karel starší ze Žerotína se roku 
1607 opět aktivně zapojil do politického života, když na jeho zámku v Rosicích byl na 
základě jednání položen základ konfederace Moravy, Dolního Rakouska a habsburské části 
Uher pod žezlem Rudolfova bratra arcivévody Matyáše s cílem dosáhnout na tomto území 
obnovení starých politických a náboženských svobod. Na červencovém sněmu roku 1608 
v Olomouci byl Karel starší ze Žerotína zvolen hejtmanem Markrabství moravského, čímž 
bylo dáno najevo, že ze sporu vyšel vítězně.
    Zpět ale k myšlence o založení vyšší školy v Přerově. Nepřekvapí, že Žerotínovy úmysly 
nezůstaly utajeny. Papežský nuncius v Praze Filip Spinelli referoval 23. srpna 1599 do Říma, 
že císař nařídil předním zástupcům nekatolického panstva, jmenovitě Ferdinandu Hofmannovi
z Grünbüchlu, prezidentu dvorské kanceláře, Petru Vokovi z Rožmberka, Vilému z Lobkovic 
a Karlu ze Žerotína, aby nedovolili více činnost kazatelů na svých zámcích a ve městech, 
nařídil rovněž, aby v Olomouci a v Brně byly zavřeny kalvínské školy a výslovně Žerotínovi 
přikázal neotvírat podobnou školu na některém svém zámku. Ani Polanus se zasláním řádu 
nespěchal, teprve 1. května 1600 Žerotínovi napsal, že doufá, že vbrzku dostane vytištěny 
Leges a pošle je Karlovi.
     Škola podle vzoru vzdělávací instituce ze Sankt Gallen v Přerově nakonec nevznikla 
z důvodů, které jsem výše rozvedli, nehledě na to, že samotné držení Přerova Žerotínem bylo 
zpochybňováno a v té době se vedl i soudní spor o samotné dědictví po Fridrichu ze Žerotína.
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Sankt Gallen v roce 1642


