
Dobrý den, sedmáci.

Posílám Vám výpisky, které vytvořili Vaši spolužáci. Vaším úkolem je si výpisky vytisknout a 

nalepit nebo opsat do sešitu. 

Výpisky nezaslali Apu (str. 85) a Adam (str. 89) – tyto výpisky si udělejte samostatně.

Dále vás poprosím, vypracujte do sešitu opakování na str. 87/ cv. 2, 4, 6 a str. 96/cv. 2, 4, 6, 7. Vše 

si zkontrolujeme na Teams.

Vytvořila jsem Vám také Kahoot na téma ČECHY PO HUSITSKÉ REVOLUCI. Kvíz bude aktivní 

do 19. 5..

https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-

65142f0a1fc7_1588852200233

Přeji hezký týden.

Tereza Stixová

https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1588852200233
https://kahoot.it/challenge/02261381?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1588852200233








LUDVÍK  JAGELLONSKÝ(vládl 1516-1526)
Jeho otec,Vladislav Jagellonský dal Ludvíka korunovat na českého krále už ve třech letech.Ludvík 
se ujal vlády jako desetiletý chlapec,proto se mu říkalo ,,král dítě´´.Roku 1517 byla uzavřena 
Svatováclavská smlouva.Ta městům vrátila právo hlasovat na sněmu a šlechtě bylo povoleno 
podnikání.
Král Ludvík pobýval hlavně v Uhrách.Musel totiž bránit své země proti Turkům.Zemřel bezdětný 
roku 1526 po prohrané bitvě s Turky u Moháče.
Po Jagelloncích usedli na český trůn na 392 let Habsburkové.

KULTURA JAGELLONSKÉ DOBY     
Vzniklo mnoho stavebních a uměleckých památek ve slohu zvaném pozdní nebo Jagellonská 
gotika.Král Vladislav začal s přestavbou Pražského hradu,poničeného za husitských válek.Pozval 
do Prahy významného architekta Benedikta Rejta.Jeho dílem je Vladislavský sál(dodnes využívaný 
při významných slavnostních událostech),Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
(dalším známým architektem byl Matěj Rejsek,stavitel Prašné brány)
K nejvýznamnějším malířům patřil Mistr litoměřického oltáře.    

Městská společnost na konci středověku

Složení městké společnosti

-podobně jako ve starověkých antických státech si nebyli ani lidé rovni. Rozdělovali se do tří 

základních skupin: patriciát,střední vrstvu a městskou chudinu

Patriciát = Nejbohatší obchodníci, majitelé řemeslných dílen a bohatí řemeslníci. Tato vrstva 

stála i v čele městské samosprávy 

Střední vrstva -  byla nejpočetnější, zahrnovala asi  50% až 70% obyvatel měst. Šlo o drobnější a 

střední řemeslníky a obchodníky

Městská chudina = lidi co nebyli schopní obchodovat nebo sami vyrábět. Žebráci, námezdní 

dělníky, tovaryše,učně, a majitele malých živností nebo domů ve městě.

největší počet obyvatel = na konci karla IV

Menšiny ve středověkých městech 

-vedle Čechů žili obyvatelé různých národností. Nejpočetnější byli Němci = Přicházeli do Čech 

od konce 12.století

Zvláštní skupinu tvořili  - Židé = žili v uzavřených čtvrtích tvz. ghettech

- pronásledování Židů: podle Křesťanů zavinili smrt Ježíše Krista

- docházelo k násilným útokům na Židy

-nemohli vlastnit půdu ani provozovat řemesla



-Nezbylo jim, než obchodovat a půjčovat peníze. Museli panovníkovi odvádět vysoké daně.

15.století = příchod Romů do Evropy.

-Romové  se věnovali zpracování kovů, Řemeslníci sdružení do cechů je mezi sebe nepřijali.  

16.století = vyhnání z Evropy

Řemeslná výroba

Každý majetný měšťan vlastnil v okolí kousek pole

Kde si pěstoval zeleninu a další plodiny. Na jižní Moravě měli měšťané vlastní vinici.  

středověká města = centrům řemesel  a obchodu.

mílová práva = zaručen pobyt pro své výrobky 

každý týden se ve městě konaly  trhy na které přicházeli lidé z celého okolí. Na výroční trhy (

Jarmarky) přijížděli kupci z cizích zemí. = přiváželi drahé látky, koření, šperky, voňavky a sůl 

Dílna

Řemeslnické dílně měl nejvyšší postavení – mistr – majitel dílny a jeho vybavení.

Pro něj pracovali dvě skupiny: tovaryši a učni

CECHY = spolek řemeslníků.

ODÍVÁNÍ-podobně jako na vesnici byl pracovní oděv.

Od 14.století se ve městech vyskytovali Šviháci nosili sváteční oděv i ve všední dny.

Hlavní částí pracovního oděvu u mužů byla tunika s dlouhými rukávy v chladným období se k  ní  
nosily 

nohavice. 

Běžným oděvem u žen byla rubáš a jako vrchní oděv se používal plášť.

ŽIVOT RODINĚ (MANŽELSTVÍ)

O výběru partnera svých dětí rozhodovali rodiče.

Při uzavírání manželství  hrál velkou roli majetek.

Sňatek byl uzavřen v kostele.

Rozhodující postavení v rodině měl otec.

  ŽENA-postavení ženy nebylo rovnoprávné s mužem.

žena se hlavě věnovala péči o děti a o domácnost. 

Častou příčinou smrti ženy byl porod 



KRČMY A HOSTINCE 

Pro mnohé obyvatele města končil den návštěvou hospody (krčmy).

krčma poskytovala pivo,víno,i nějaké potraviny a řemeslné výrobky.

Hráli se karty,kostky,spíše hazardní hry uzavíraly se obchody.

Později se z nich vyvinuli tančírny 


