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Dovolujeme si vás pozvat na přednášku
pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku

Hospodaření tří generací rodu pánů z Pernštejna
v průběhu 16. století,
kterou pronese ve čtvrtek 16. května 2013 od 16:00
v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce

Mgr. Jan Síč
Příspěvek bude věnován způsobu hospodaření Pernštejnů v 16. století a zároveň pohledu
jednotlivých pernštejnských aristokratů na tuto formu finančního zisku. Na základě údajů urbářů
z osmi pernštejnských panství (Helfštejn - Hranice, Kojetín, Lanškroun - Lanšperk, Litomyšl, Pardubice,
Pernštejn, Plumlov, Tovačov) budou naznačeny obecné hospodářské tendence i lokální zvláštnosti
konkrétních velkostatků. Jednotlivé urbáře vznikaly v různém časovém období, a to na moravském i
českém území.
Příspěvek bude vymezen roky 1521 a 1597. První mezník je úmrtí Viléma z Pernštejna, kterého lze
považovat vzhledem k jeho dlouhému životu za určitý svorník mezi dobou pozdního středověku a
raného novověku. S jeho jménem jsou navíc spojovány počátky výraznějších hospodářských aktivit na
získaném majetku. Pozornost bude následně věnována dalším třem generacím Pernštejnů.
Závěrečnou hranicí výzkumu je smrt Vilémova pravnuka Jana roku 1597.
V naznačené epoše politická i majetková moc pernštejnského rodu vyvrcholila a poté následoval
příkrý pád. Finanční krach Pernštejnů lze vidět v rovině osobní, politické a především hospodářské.
Osobní zájem o hospodářskou situaci na panstvích lze označit jako klesající. Politická kariéra u dvora
pochopitelně odváděla Pernštejny z vlastních velkostatků. Nejdůležitější je pak situace hospodářská.
U posledních Pernštejnů lze rodové hospodaření označit jako zastaralé, postrádající výraznější snahy
po inovaci. Navíc tíživá peněžní situace rodu nedovolovala potřebné investice do modernizace
velkostatků. Nutnost okamžité finanční hotovosti pro nezbytné splácení dluhů pak vedla spíše
k odprodeji jednotlivých území. Vše pak nevyhnutelně vyústilo v hospodářský krach, ke kterému se
v následující generaci připojil i fyzický zánik celého rodu.
Mgr. Jan Síč je doktorandem Semináře raně novověkých dějin ÚČD FF UK (disertační práce Mezi
tradicí a modernitou. Staré a nové ve způsobu hospodaření posledních Rožmberků, pánů z Hradce a
Schwarzenbergů – fungování režijního velkostatku od poloviny 16. století do druhé poloviny 18. století
– školitel prof. Jaroslav Čechura). Badatelsky se zaměřuje na problematiku hospodářských dějin
raného novověku.

