
MĚSTSKÁ SPOLEČNOST NA KONCI STŘEDOVĚKU

Život prostých vesničanů se téměř nemění.

Většina obyvatel žije _________________________________________

K rozvoji měst dochází v _______________________________________

Složení městské společnosti:
 Patriciát

 Střední vrstva

 Městská chudina

Patriciát tvořili____________________________________________________

Stáli i v čele městské samosprávy.

Střední vrstva byla nejpočetnější, zahrnovala 50 – 70% obyvatel a tvořili ji_______________

__________________________________________________________________________

Městskou chudinu tvořili______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Počet obyvatel ve městech byl nejvyšší na konci vlády _____________________

K redukci obyvatel došlo v důsledku __________________________________

Menšiny ve středověkých městech________________________________________

Nejpočetnější byli __________________________________

Židé žili v _________________________, jejich kostely se nazývají ____________________

Řemeslná výroba

Odbyt řemeslných výrobků byl ve městech zaručen na základě __________________________

Řemeslníci se sdružovali do ___________________________________

V dílnách měl nejvyšší postavení _____________ = majitel dílny a jejího vybavení. Pro něj pracovali 
__________________a_____________________.

Cechy regulovaly výrobu ve městech, staraly se o přestárlé mistry a pomáhaly tovaryšům cestovat za 
zkušenostmi.



O jaké cechovní znaky se jednalo?  Přiřaď: lékárníci, truhláři, nožíři, řezníci, pekaři, rybáři



ODÍVANÍ

• Podobně jako na vesnici byl jediným  oděvem_____________________________________
• Hlavní část pracovního oděvu je _________________(s dlouhými rukávy, přepásaná v pase     
a sahající ke kolenům)
• v chladnějším počasí se k tunice nosilo:

A. Sukně
B. Svetr
C. Nohavice

• běžným oděvem žen byla spodní sukně = ________________________________________ 
• jako svrchní část se používal plášť
• šviháci = lidé, kteří nosili sváteční oděv i ve všední dny

                                                          

ŽIVOT V RODINĚ

MANŽELSTVÍ
• o výběru partnera svých dětí rozhodovali ________________________________________
• ve vyšších vrstvách rozhodující kriterium:

A. majetek
B. potrava
C. krása

• chudší lidé měli větší volnost ve výběru partnera
• sňatek v kostele
• rozhodující postavení = _________________________
• po převzetí živnosti měl rozhodující slovo syn

                                                    

ŽENA



• její postavení nebylo rovnoprávné s mužem
• věnovala se hlavně ______________________________________________________
• porod – častý důvod smrti

KRČMY A HOSTINCE
• pro mnohé končil den:

A. motlidbou
B. návštěvou krčmy
C. spánkem

• Krčma poskytovala návštěvníkúm pivo, víno, prodej potravin i řemeslnických výrobků,    ale 
také sloužila jako ____________________________
• uzavíraly se v nich ________________________ a ____________________________
• vyvinuly se tady první tančírny
• hostince nabízely ______________________________________




