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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

1.) Podle popisu se pokus zakreslit půdorys středověkého města
Při zakládání nových měst ve středověku usilovali lokátoři o dodržení určitých urbanistických
zásad. Centrum města tvořilo čtvercové náměstí. Z náměstí se rozbíhaly pravoúhle ulice směrem
k hradbám a městským branám. Uprostřed náměstí stál kostel. Další budovou v centru města byla
bezpochyby radnice. Na náměstí stála většinou i kašna. Důležitou roli hrál i hostinec, kde se mohli
cizí kupci najíst a ubytovat. Opevnění města využívalo okolního terénu: svahy, skalní útvary, vodní
toky apod.

a) kdo to byl tzv. lokátor
b) co tvořilo centrum města
c) jakým způsobem bylo město chráněno

2.) Vytvoř správné skupinky

Města vzniklá
povýšením osad

Města vzniklá „na
zeleném drnu“

Města vznikla u křižovatek
obchodních cest, u brodů velkých
řek, v blízkosti hradů

Dokud nebylo město v základní
podobě hotovo a obehnáno
hradbami, byly měšťanům
odpuštěny dávky

Praha

Brno

České Budějovice

Litoměřice

Znojmo

Polička

Plzeň

3.) Správně doplň městské privilegium
A poskytovalo městu ochranu, velmi důležité právo
B

kromě města měli tohle právo pouze panovník a šlechta

C

trestem smrti mohl být odsouzen pouze obyvatel daného města

D na týdenní se sjížděli lidé z nebližšího okolí, na jarmarky pak i ze zahraničí
E

v okruhu asi 10 km kolem města se nesměl usadit žádný cizí řemeslník

F

právo prodávat a vařit pivo

4.) kteří obyvatelé žili ve městech?
A Jsem obchodník a ve městě mám dům. A dnes se zúčastním, tak jako vždy, zasedání města.
……………………………………………………………………………………………..
B Nemůžu si vybírat, kde budu se svou rodinou ve městě žít. Může za to žluté kolečko, které
nosím na svém oděvu.
……………………………………………………………………………………………..
C Dnes předsedám důležitému zasedání. Hlavně nezapomenout zkontrolovat městskou pečeť.
………………………………………………………………………………………………
D Osud si se mnou zahrál a já teď den co den čekám, kdo se slituje a nějaký groš mi do klobouku
hodí.
……………………………………………………………………………………………….

5.) doplň chybějící v textu
Příslušníci jednoho řemesla se ve městech sdružovali do zvláštních spolků, kterým se
říkalo………….. . V jednom městě mohl být například spolek ………………, ………………, ………………… atd
Pokud byl někdo členem spolku v jednom městě, ………………..být členem spolku v městě druhém.
Jenom ten, kdo se stal ……………., mohl provozovat vlastní dílnu. Vyučený učedník se stává
………………, který na rozdíl od učedníka pracoval v dílně za mzdu.

6.) přiřaď správně pojmy
cech

ghetto

nádeník

pečeť

privilegium

purkmistr

vyučený řemeslník

konšel

pogrom

mistr

tovaryš

hromadná násilná
akce

výsada, právo

předseda městské
rady

„středověké razítko“

člověk najímaný na
jednodenní práci

městský radní

člověk, ovládající svůj
obor. Učitel svého
oboru
oddělená část města

sdružení řemeslníků
téhož řemesla

7.) Vytvoř správné dvojice:
A KRÁLOVSKÉ

a) město patřící (věnované) královně

B PODDANSKÉ

b) město, kde se těžilo např. stříbro

C VĚNNÉ

c) město, které založil šlechtic

D HORNÍ

d) město, které založil král

Zdroje
Dějepis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2009,
ISBN 978-80-7238-558-4
Válková, Veronika. Dějepis 7 pro ZŠ středověk a raný novověk, Praha:
Nakladatelství SPN, 2009 ISBN 978-80-7235-373-6

