
VESNICKÁ KOLONIZACE
V zemědělství dochází k zavedení trojpolního hospodářství (2 části se zasely a 3. (úhor) se 
nechala ladem pro pastvu, během 3 let se půdy vystřídaly).

• obilnářství – pšenice, žito, oves (pro koně) 
• oblíbené – luštěniny a zelenina

Rozšiřuje  se  chov  zvířat  (krávy,  prasata,  ovce).  Roztoucí  počet  obyvatelstva  znamenal 
rozšiřování obdělávné půdy. Dovhází ke kolonizaci => osídlování dosud neobydlených oblastí. 
Jestliže jde o přeměnu hosp. nevyužívané půdy na půdu zemědělskou, mluvíme o VESNICKÉ 
KOLONIZACI. V česk. zemích a v Evropě již ve 12. stol.
Rozlišujeme kolonizaci:

• vnitřní – kolonizace domácího obyvatelstva
• vnější – kolonizace našeho území cizím obyvatelstvem (zejména v něm. oblastech)

Cizí kolonisté přinášeli i právní zvykolsti. LOKÁTOR = zakladatel po vybrání vhodného místa 
získal  povolení  od  majitele  půdy.  Vyměřil  porcely,  poté  následov.  Vybudování  příbytků 
a zúrodňování půdy. Kolonisté se stávali poddanými vrchnosti, na jejichž půdě vesnice vznikla, 
museli  jí  platit  daně  a  několik  dní  robotovat.  Při  splnění  těchto  povinností  mohli  svá 
hospodářství  držet  dědičně  a  předávat  je  potomkům.  Tento  právní  vztah  se  nazývá 
EMFYTEUTIKÉ PRÁVO.

ROZVOJ MĚST A MĚSTSKÁ KOLONIZACE
V 11.  stol.  dochází  ke  zvýšení  počtu  měst  (střediska  řemesla  a  obchodu),  k  této  situaci 
přispělo i  rozšíření  peněz,  neboť hodnota zboží  se stále vyjadřuje v penězích.  Díky  těmto 
aspektům vznikají nová města:

• udělením městských  práv  starším tržním osadám  (Brno,  Olomouc,  Znojmo),  první 
města vznikají na Moravě, zejména za vlády P. O. II. (1. městské právo – Uničov)

• města byla zakládána plánovitě na dosud nazastavěné ploše – na tzv. ZELENÉM DRNU 
(České Budějovice, Plzeň)

Městská privilegia
Královská:

• vznikala z podnětu panovníka, obyvatelé byli svobodní a zodpovídali se král. moci
• VĚNNÁ – patřila královně a daně zabezpečovala žití královnám a jejich dvorům
• HORNÍ  - pod panovníkovou ochranou (Kutná Hora, Jihlava)

Poddanská:
• zakládala je šlechta nebo církev, menší rozloha, méně obyvatel, méně významná
• Práva: stavění hradeb
a) soudní
b) hrdelní (popravy zločinců)
c) várečné (pivo)
d) mílové (zajišťovalo výsadní tržní postavení města v okruhu 1 české míle = 9–11,25 km)

Města  byla  podřízena  určité  vrchnosto,  zástupcem  vrchnosti  ve  městě  byl  RYCHTÁŘ. 
Nejdůležitější městský orgán – MĚSTSKÁ RADA (z 12 radních – konšelů).
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První radní se nazýval PURKMISTR – předsedal schůzím a měl na starost městskou pečeť. 
V král. městech schvaloval konšele panovník nebo jeho zástupce PODKOMOŘÍ. V některých 
státech Evropy, především v Itálii a na něm. území, existovaly samostatné městské státy – tzv. 
MĚSTSKÉ REPUBLIKY – v čele úředníci voleni plnoprávními obyvateli.

Městská společnost – skupiny
• městské –  plnoprávní  obyvatelé,  vlastnili  dům a  vykonávali  řemeslo  (měli  volební 

právo, podíleli se na řízení města, povinnost platit daně a vojensky hájit město)
• 2. přistěhovalci
• 3. tovaryši, nádeníci, služebníci – neměli dům, bydleli v nájmech
• 4. příslušníci církve
• 5. Židé – věnovali se obchodu, dobří lékaři
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