
Nezdařený experiment Karla staršího ze Žerotína se správou města 
Přerova

     Karel starší ze Žerotína se v létě 1599 delší dobu zdržoval v Přerově, jak o tom svědčí řada 
listů, které byly vyhotoveny od července do srpna v jeho kanceláři a v nichž se jako místo 
vydání uvádí Přerov.
     Svůj pobyt potvrzuje i v dopisu ze začátku roku 1600 Jakubu Guetlinovi, vychovateli 
mladého Karla ze Žerotína ve Štrasburku, v němž jej kárá za Karlovu studijní liknavost. Sám 
Karel starší ze Žerotína přiznával, že ani on neměl dostatek času, a odvolával se na svou 
zaneprázdněnost: „Když jsem se minulé léto zdržoval v Přerově, třebaže jsem se častěji 
pokoušel vám napsat, přece mi na to nevybyl nikdy volný čas pro nepřetržité povinnosti, jimiž 
jsem byl nejen zaměstnán, ale doslova zavalen.“
     Dne 29. srpna 1600 listinou vydanou v Dřevohosticích potvrdil Karel starší ze Žerotína 
všechna dřívější privilegia Přerovských. Dále připojil ulici k Přerovu ulici Šířavu. Naposledy
uznal vinné šenky a zrušil obdarování, která si přerovští židé na předešlých pánech bez 
vědomí měšťanů vyjednali.

     Hned ale o měsíc později (28. září) psal opět z Dřevohostic purkmistru a radě města 
Přerova. Rozhodoval v příčině sporu mezi poddanými Horního a Dolního Přerova o 
šenkování vína: „Burgmistři a spolu rádní přerovští, věrní, milí. Žádám vám na Pánu Bohu 
dobrého zdraví. Ač bych byl toho povděčen, abyste ten odpor, který mezi poddanými mými 
města horního a dolního o rovnost šenku vinného povstal, bez práce mé byli porovnali, avšak 
poněvadž se to státi nemohlo, vám vůli svou oznamuji, abyste měšťanům hořejším jménem a 
na místě mém poručili, poněvadž sou od toho času, jak obdarování od pana Vilíma 
z Pernštejna, někdejšího pána svého dostali, nikdy dvojího vína nešenkovali, aby až do 
dalšího uvážení a rozmyšlení mého, nezaměstnávajíce mne tím více, při svým předešlým 
užívání zůstali a měšťanům dolejším o touž věc všelijak pokoj dali. Avšak toto psaní a 
poručení mé nynější ani jim a spravedlnosti jejich, jestliže jakou mají, na škodu a ublížení, ani 
mně, jestli bych  jim kdy uznajíc toho potřebu, povoliti a potvrditi toho chtěl, aneb po smrti 
mé budoucí vrchnosti jejich na žádnou újmy býti nemá.“
    V době vydání listiny se hodlal odebrat z kraje, a proto nabádal Přerovské k správnému 
zacházení s vdovami a sirotky, kteří v té době byli vedle starých lidí nejvíce ohroženými 
osobami: „… vám poroučím, abyste jakž ouřadu a povinností svých všelijakých pilni byli, tak 
také abyšte sobě chudé vdovy a sirotky všelijak poručené měli a jich ani sami neutiskovali, ani 
jiným utiskovati nedopouštěli.“
     Z různých stran se dovídal o nesnázích pocestných v Přerově. Ti se setkávali se špatným 
zacházením v hostincích, „než dosti se nanuzovati a bědovati musejí, nežli hospod dostati a 
pod střechu se schrániti mohou, přičemž že takového neřádu dopouštíte a hostinským folkujete 
netoliko proti slovu Božímu, ale proti vší přívětivosti lidské, ano i pohanské, jest mi 
s nemalým podivením.“
    Nakonec radil Přerovským, aby se „ke všem, obzvláštně pak k sousedům svým, tak chovali, 
aby potomně, když bych já vás více nechránil a chrániti nemohl, nehleděli se nad vámi 
vymstívati.“
     Zvláště zdůraznil ojedinělou svobodu Přerovských rozhodovat si sami o sobě: „Nebo 
poněvadž vám tu vůli pouštím a tu svobodu dávám, kteréž žádné panské město v Moravě 
nemá, abyšte sami svoji správcové byli a žádného ouředníka nad sebou vystaveného neměli, 
v té toliko naději o vás, že povinnosti své sami před očima a na mysli máte. Hleďtež té mé 
lásky a dobrodiní toho tak užívati, abych já přinucen nebyl vám někoho představiti, kterýž by 
zblízka pozor na vás maje, od vás jako za druhého pán držán býti musel.“



     Toto bývá různě interpretováno. Víme v té souvislosti, že Žerotín nejdříve využíval při 
správě přerovského panství služeb Jana Saka z Bohuňovic, který sloužil v téže funkci již u 
jeho strýce Fridricha ze Žerotína. Brzy, ještě v roce 1598, se ale ve funkci správce panství 
objevuje Jan Volf Meziříčský. Záhy po smrti Jana Šembery z Boskovic v roce 1600, kdy se 
nezletilý syn jeho sestry, Ladislav Velen ze Žerotína na Břeclavi, stal dědicem rozsáhlého 
panství moravsko-třebíčského, se uvádí Jan Volf jakožto pán na Zábřehu, užívá titulu 
„urozený“ a přídomku „z Kozlova“. V té době Žerotín v případě potřeby využíval služeb 
svého úředníka na dřevohostickém panství. Je tedy možné, že na určitou dobu byl Přerov 
skutečně bez vrchnostenského úředníka.
     Poměry v Přerově se ale z pohledu Žerotínova nevyvíjely tak, jak by si přál. V dopisu 
Václavu Budovcovi 31. března 1603 o tom psal: „Krátce ještě připojím, že jsem nedávno 
zanedbal svou povinnost jedině proto, že jsem byl téměř ve dne v noci zaměstnán tím, že jsem 
přijímal a vyslýchal své přerovské poddané. Poněvadž totiž za mé nepřítomnosti, když jsem 
byl zaměstnán svým soudním procesem, se do tohoto městečka mnoho zavedlo, mnoho bylo 
zanedbáno a mnohé všelijak usnulo, co bylo třeba dílem vymýtit, dílem povzbudit a dílem 
napravit, využil jsem těch dní, které jsem věnoval pouze této práci, abych se do budoucna 
vyhnul mnohým potížím.“
     V přerovské knize památní jsou obsaženy záznamy, které si přáli mít páni radní k dispozici 
v případě potřeby. Kniha začala být psána pravděpodobně v roce 1612 a připisováno do ní do 
roku 1754. Je zde zaznamenáno i „Napomenutí J. M. Páně při přehlídání počtových cedulí“, 
které se stalo právě v době, o které se výše zmiňuje Karel starší ze Žerotína. Žerotín 
především při vedení účtů vyčítal Přerovským nedostatečné dokladování příjmů. Žádal
vysvětlení, proč v případě stálých platů, které se obvykle příliš neměnily a rostly, je tomu 
v Přerově naopak, což dokládal tím, že svatojiřského platu se v letech 1598 a 1599 vybralo 
pokaždé 21 kop 22 grošů a 3 denáry, zatímco v roce 1601 jen 16 kop a 14,5 groše. Podobné to 
bylo se svatováclavským platem. Vadilo mu, že nejsou dostatečně zřejmé celkové příjmy a 
náklady, kdy se ty platy vybírají, jestli o jarmarku, na radnici, od váhy buď z krámu, buď od 
židů, buď jinde tak, aby se vědělo, jestli se ty osoby při tom vybírání spravedlivě chovají, 
nebo ne. Také se při všech příjmech jednotně neuvádělo, od koho se vybírají. Nesrovnalosti 
nalezl i při výběru gruntovních peněz. Žádal odpověď na to, proč se uvádí pouze vydání u 
obilí, ale ne příjem obilí v snopech, proč se uvádí, co je vymláceno, a neuvádí se, co bylo 
přijato, stejně jako se ukazuje, co se až do toho času omlátilo, a neukazuje se, co zůstalo 
ve snopech. Z dokladů věděl, kolik se přijalo za kapry, ale nevěděl, kolik stála násada. Chtěl 
vědět, kdo prodává dříví, a proč se zejména neuvádí, jaké dříví a jak mnoho ho bylo prodáno. 
Divil se tomu, proč se užitek z mlýnů udává v penězích, když se nepřijímá v penězích. Chyběl 
mu také údaj o počtu vypálených cihel.
    Na straně příjmů se, vzhledem k tomu, že neviděl registra z minulých let, omezil pouze na 
dotaz, proč bylo vydáno tak mnoho ovsa, proč se dávala šafáři tak veliká odměna za službu a 
dává-li se jemu k tomu strava. Protože se vykazovaly velké výdaje na chudé, chtěl Žerotín 
vědět, kolik jich je nyní ve špitále. Viděl rozpor v tom, že radní kupovali pohankovou kaši pro 
šafáře po 2 zl. rýnských a sami ji ze mlýna prodávali po 1 zl. rýnském 6 gr. Nebylo uvedeno, 
komu se prodalo ječmene za 15 gr. Poněvadž se dokládalo, že to, co zbylo kromě vydání, se 
použilo na uhrazení dluhu, žádal informaci o tom, na jaké dluhy to šlo. Naposledy napomínal, 
aby písař bedlivěji počítal, aby budoucně nedocházelo k tolika omylům.
     Vedle toho řešil Žerotín i samotný chod městské správy, jak je vidět z dalšího napomenutí 
z března 1603, které bylo vyvoláno tím, že se v Přerově objevila celá řada nepořádků, které již 
zaměstnávaly předchozí vrchnosti i samotného Žerotína. Rozhodl se proto vydat vysvětlení 
k některým artikulím, ale kdyby se dotýkaly městských svobod, řádů, práv a zvyklostí, měli 
mu Přerovští dát ihned vědět. Prvním bodem Žerotínova zájmu byly věci sirotčí, kde 
nařizoval pečlivě vedení sirotčích register. Opatrovatelé měli dostat inventář obsahující podíl 



sirotčího majetku, tak aby chovanci po dosažení dospělosti nebyli odkázáni pouze na 
městského písaře. Zcela konkrétně nařizoval, aby radní, kteří byli v daném roce v úřadě,
nesměli kupovat svršky a jiné sirotčí věci, které by šly na prodej.
     Za druhé zdůrazňoval správné uzavírání smluv, a to, aby smlouvy byly konány před 
úřadem na radnici a hned aby byly zapsány do městských knih. 
     Třetí, „poněvadž toho obzvláštně potřebu uznáváme, pro vzdělání města a pro dobré 
sousedův, obzvláště pak aby chudí od bohatších nebyli utiskováni a různice a mrhači aby se 
nerozmáhali, dobří pak hospodáři aby se vzdělávati mohli“, chtěl Žerotín, aby na budoucí 
časy zůstávaly gruntovní zahrady a chmeliska při gruntech a žádným způsobem nebyly 
prodávány a směňovány. Žádal, aby mu byla podána zpráva o gruntovních změnách od roku 
1598, kdy získal město do své moci.
    Za čtvrté s ohledem na to, že mnohé grunty chudly a pustly, nařídil, aby úřad pomáhal 
chudým v usazování se, „nedbalce pak a darmojedy aby z gruntu vypovídali a jinými dobrými 
lidmi je osazovali“.
    Za páté se Žerotín zmiňoval o tom, že každý rok si u něj chudí řemeslníci stěžovali, že jak 
ze strany křesťanů, tak obzvláště od židů jsou kvůli svým dluhům utiskováni. Proto Žerotín 
již minulého roku rozhodl, aby rychtář od žádného žida nepřijímal žaloby bez potvrzení od 
dřevohostického úředníka. Ukázalo se to ale nedostačující a neúčinné, a proto Žerotín toto 
ustanovení zrušil a místo toho nařídil, aby rychtář přijímal pouze jednu žalobu a další teprve, 
když by nastal termín k zaplacení.  Další smlouvy o koupi mezi lidmi, a zvláště pak mezi židy 
a křesťany, se měly dít před rychtářem a zde sepisovány a zaznamenány do knih 
rychtářských.  Co by se pak pokoutně a tajně mezi stranami zjednalo, to aby nemělo platnost. 
     Za šesté chtěl, aby byl udělán pořádek ve výběru daní, přičemž měl být brán ohled na 
chudé.
     Naposledy se zabýval opakovanými stížnostmi řezníků, které řešil již dříve. Předně aby 
maso bylo prodáváno na funty a aby cenu stanovil úřad.  Přespolní řezníci měli povoleno 
prodávat z ruky maso při frejuncích a trzích, ale nebránil se tomu, pokud se s nimi domácí 
řezníci dohodnou na prodeji na funty. Usedlým židům se neměly klást překážky, aby, protože 
nejedí zadní část hovězího („zadku nejedí“), mohly tyto kusy svobodně prodávat, jiné maso 
ale ne. Židé měli ukazovat dobytek určený na porážku pro svou potřebu křesťanským 
řezníkům. V případě, že by došlo z nějaké příčiny k zabavení takového masa, mělo být dáno 
ve prospěch špitálu.
    O něco později odpověděl Žerotín na reakce ze strany městského úřadu, který některá výše 
uvedená opatření schválil, ale u některých poukázal na různé potíže. Žerotín zrušil své 
nařízení ohledně vedení inventářů sirotčího majetku. Trvala ale na svém příkazu, že se nesmí 
chmeliska odprodávat o d gruntů. V případě čtvrtého nařízení podal vysvětlení, jak to myslel 
s pomocí chudým: „… žeť jich tejno néni, kterak v jiných městech, kdež úřad jest, chudina 
opatrována bývá, zvláště, kdož by stavěti chtěl, že dřívím, cihlami i penězi nějakých malých 
sirotků zakládán bývá, tak mínění mé bylo, aby se i zde totéž dálo, však ne při nedbalcích a 
při mrhačích, než při těch, kteříž by vpravdě a ne svou vinou než z dopuštění Božího 
v chudobě živi byli a pro chudobu gruntů svých na spuštění přišlých, opravovati nemohli…“ 
Upravil postup při sjednávání smluv mezi křesťany a židy, kde odkázal na zemské zřízení a 
různá sněmovní snesení. Uzavírání smluv před rychtářem a jejich zapisování do knih se mělo 
týkat větších položek.
     V přerovské knize památní se nacházejí rovněž další ustanovení týkající se správy města, 
povinnosti městských funkcionářů a chování se v různých situacích, která jsou připisována 
Žerotínovy. Jde ale o ustanovení starší, z doby pernštejnské před polovinou 16. století.
     Experiment se samostatností Přerova se neukázal jako přínosný, v roce 1605 se opět 
setkáváme s Janem Volfem v Přerově ve funkci správce panství.
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