
Třída:  7.D 

Škola: Bavorovská 

Předmět: Děj 

Vyučující: Michael Sekyrka 

Zadání platí: pro hodiny 12.3, 16.3. a  19.3. 

Vyfotografované(mobilem) opsané tyto poznámky prosím odešlete do 23.3. 2020 na email 

Michael.Sekyrka@zsgvodnany.cz 

Zadání: Prosím opsat rukou poznámky do sešitu, které posílám a udělat úkoly, které jsou v nich 

napsány. 

Jedná se o látku ze stran 64-67 v učebnici 

 

Poznámky, které mají být do sešitu: 

Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované 
 

nárůst obyvatelstva po roce 1000, lidé hledají obživu, kterou neměli ve svých obcích, dávají 

se do pohybu a začínají osidlovat nová území-to je KOLONIZACE 

 

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH VSÍ 

k nám přicházeli kolonizátoři (zakladatelé vsí) z Německa, 

majitel pozemku(šlechtic) pověřil člověka, kterému říkáme LOKÁTOR, aby založil na 

nějakém místěn nové město či vesnici. Lokátor měl vyměřit pozemek a sehnat lidi, kteří tam 

budou obdělávat půdu. 

vesnice zakládaly tak, že  vypalováním lesa-žďáření, tam vznikla půda a na té půdě zaseli 

plodiny, 

Fungoval na poli tvz.TROJPOLNÍ SYSTÉM(ozim, jař a úhor)> NA část pole se zasadil  

ozim,  na část jař a třetí část pole se nechala ladem- úhor(aby si půda odpočinula) 

ÚKOL:Ozim(napiš, co to je…s. 64 vlevo) 

ÚKOL:Jař(napiš, co to je…s. 64 vlevo) 

Němečtí kolonisti osidlovali hlavně pohraničí, 

půda patřila králi či šlechtici, zemědělci obdělávali pole, ale museli část výnosů dávat králi či 

šlechtici, platili mu dávky nebo robotovali několik dní v roce na pánově pozemku 

Mnoho vesnic u nás-Lhota-jméno podle toho, že kolonizátoři dostali lhůtu (20 a více let) při 

zakládání vesnic, kdy nemuseli platit vrchnosti (šlechtě) daně 

zemědělci-podaní vrchnosti, zástupce vrchnosti na vesnici-rychtář> rozsuzoval spory, 
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ve vesnici kostel, u něho farář, věřící mu odváděli desátou část jejich úrody-desátek 

(dobročinné účely atd.) 

 

Vesnická stavení a stavby 

Šlechta -urození lidé, kterým král daroval pozemek za jejich věrné služby 

Šlechta se dělí na nižší a vyšší 

Vyšší měla velký majetek a žila na zámcích 

Nižší šlechta  byla chudší 

V některých vsích si stavěla nižší šlechta tvrze 

Hlavní vesnickou stavbou byl kostel 

ÚKOL:Přečti si str. 65 nahoře: Vesnická stavení a stavby a podle textu namaluj venkovský 

dům 

ÚKOL:CO je to špýchar? (ODPOVĚĎ NAJDEŠ OPĚT V TEXTU) 

 

Život vesničanů 

Nebyl jednoduchý, muselo mnoho pracovat,  

Když byla neúroda, neměli obživu a umírali 

Neměli ve vsi lékaře, pouze nějakou léčitelku, jako zubař sloužil kovář 

Důležité informace sděloval farář, který většinou jediný uměl číst. 

 

Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců 

 

Přemysl  Otakar I.-1197-1230 

Zrušil seniorát, zavedl zásadu prvorozenectví-podle toho má po smrti krále nastoupit nejstarší 

syn 

Budoval hrady a založil první královská města 

 Jeho dcera Sv. Anežka Česká 

1212-Zlatá bula sicilská-německý císař udělil českým králům dědičný královský titul 

Václav I. 1230-1253 

Také zakládal hrady(|Zvíkov) a další královská města  

na náš královský dvůr donesena za jeho vlády rytířská kultura(turnaje, zábavy, vystupování 

trubadúrů-básníků-muzikantů, kteří oslavovali lásku a hezké chování k ženám) 

 

Přemysl Otakar II. 1253-1278 

Nazýván králem železným a zlatým( pro neporazitelnost jeho armády a bohatství pokladnice) 

Připojil Rakousko, 1260 porazil Uhry 

Založil nejvíce měst ze všech panovníků, mnoho hradů 



Myslel, že bude zvolen za císaře, ale německá knížata měla strach z jeho velké moci>bitva 

s Rudolfem Habsburským 1278 na Moravském poli,>P.O.II . zabit,  

 

 

 

Braniboři v Čechách 

Syn Přemysla Otakara II. Václav II. vězněn na Bezdězu svým strýcem Ottou Braniborským, 

Braniboři drancovali do r. 1283 české země, Rud. Habsburský okupoval Moravu 
Václav II. 1300 razil nové mince-Pražské groše,  

1300 zvolen polským králem, 1301 připojena k Čechám uherská koruna, zemřel 1305 

po jeho smrti vládl syn-Václav III.(na cestě do Polska na potlačení povstání zabit v Olomouc 

neznámým vrahem>vymření Přemyslovců v Čechách) 1306 

 

 

 


