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SPOLEČENSKÉ VRSTVY

Panovník

Šlechta - bohatší šlechta- páni

              - chudší šlechta- zemané

Církev - vysocí představitelé- biskupové a   
arcibiskupové

            - řadoví příslušníci- kněží a mniši

Na vesnici - bohatí sedláci

                   - poddaní

                   - bezzemci

Ve městě - obchodníci

                 - řemeslníci

                 - chudina- tovaryši, učedníci, dělníci, 
žebráci

ŠLECHTA

Měla nejvyšší postavení 

hned po panovníkovi.

Patřily jí lesy pole louky, 

rybníky a vesnice.

Podle majetku se dělila 

na:

pány (bohatší)

zemany (chudší)

PÁNI

Žili v mohutných 

hradech, vlastnili velká 

panství s několika 

vesnicemi a mnoha 

poddanými.

Pořádali hostiny, rytířské 

turnaje a lovy divoké 

zvěře.

Snažili se omezovat 

panovníkovu moc.



 
 

 
 

 

ZEMANÉ

Žili v nevelkých tvrzích, 
což nebylo moc 
pohodlné.

Vlastnili většinou jednu 
vesnici.

Byli svobodní, ale často 
museli bojovat s pány, 
kteří se je snažili 
připravit o majetek.

Obživu nacházeli ve 
službě na královském 
dvoře nebo ve vojsku.

CÍRKEV
 Vysocí představitelé- arcibiskupové a biskupové
 Řadoví příslušníci- kněží a mniši

Církev vlastnila kláštery, kostely, lesy, pole, rybníky, vesnice s 
poddanými, dokonce i některá města.

Peníze jim plynuly i z poplatků za církevní úkony (křty, pohřby).

Církev bohatla a žila ve velkém přepychu.

ŽIVOT NA VESNICI

Většina obyvatel na vesnici 

byli poddaní (museli 

odvádět králi, šlechtě a 

církvi poddanské dávky- 

desátky).

Nebohatší byli sedláci.

Nejhůře se žilo 

bezzemkům, kteří 

nevlastnili žádné 

pozemky a museli 

pracovat na cizích 

pozemcích.



 
 

 
 

 
 

Vesnici tvořilo 10-15 domů.

Typický dům byl dřevěný s kamennou 

podezdívkou.

Měl jen jednu obytnou místnost

 a k ní připojeny chlévy pro dobytek.

Bezzemci bydleli v jedné místnosti 

společně s domácími zvířaty, která chovali.

Města  

měla obvykle 3 – 5 tisíc obyvatel (s výjimkou Prahy).
Města byla chráněna příkopy a kamennými hradbami s 

branami, které se na noc zavíraly. 
Ve městě byl vždy kostel a radnice. Uličky měst byly úzké bez 

dláždění, plné odpadků, chyběla kanalizace. Hrozilo 
nebezpečí nakažlivých chorob.

ŽIVOT VE MĚSTECH

Obchodníci byli nejbohatší 

měšťané. Vlastnili honosné 

domy.

Řemeslníci tvořili chudší část 

obyvatelstva (kováři, truhláři, 

krejčí atd.). Vlastnili chudší 

příbytky s krámky a dílnami.

Chudina (tovaryši, učedníci a 

dělníci) tvořili nemajetnou 

chudinu.

Nejhůře na tom bylo žebráci.


